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اصالحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
 به شماره 51/16/9/95

دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار

اجرای فونداسیون، اسکلت و سقف مراکز و پایگاه بهداشتی در موضوع مناقصه
شهرستان شهربابک

تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ برآورد: 14/893/216/530 ریال
مبلغ تضمین: 745/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانکی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد

پس از بدقولی در ساخت باند دوم فرودگاه و  پروژه آزادی، تاریخ بهره برداری از خانه حاج آقا علی هم به تعویق افتاد

رزم حسینی؛ استاندار وعده ها

علی مطهری ۱5 آذر در دانشگاه باهنر سخنرانی می کند

کرمان در معرض آزمون 
پاسداری از قانون

حاج آقـا  خانـه  از  بهره بـرداری 
علـی رفسـنجان در حالـی بـه پایان 
سـال موکـول شـده کـه پیش ازایـن 
بهمـن   22 و  شـهریور  خـرداد، 
به عنـوان  کـه  بودنـد  تاریخ هایـی 
زمـان بهره بـرداری عنوان می شـدند.
خانـه حاج آقـا علی رفسـنجان در 
پیچ وخـم وعده هـا گیـر کـرده و هـر 
بـار یـک تاریخ بـرای بهره بـرداری از 

آن اعـام می شـود.
آخریـن تاریخـی هم که از سـوی 
سـال  پایـان  اعام شـده،  مسـئوالن 
اسـت. علیرضا رزم حسینی، استاندار 
کرمـان کـه عصـر دوشـنبه به منظور 
روز  هفتمیـن  مراسـم  در  شـرکت 
درگذشـت حجت االسـام حاج شیخ 
رفسـنجان  بـه  پورمحمـدی  عبـاس 
علـی  حاج آقـا  خانـه  از  بـود،  رفتـه 
رفسـنجان هـم بازدید کـرد. آن طور 

که سـایت اسـتانداری کرمان نوشته 
او در ایـن بازدیـد، از پیشـرفت 90 
خبـر  مرمـت  عملیـات  درصـدی 
علـی  حاج آقـا  »خانـه  گفـت:  و  داد 
رفسـنجان تـا پایـان امسـال آمـاده 

اسـت.« بهره بـرداری 
مدیرعامـل  سـرایداری،  غامرضـا 
اسـتان  موقوفـات  خیریـه  بنیـاد 
کرمـان هم در حاشـیه ایـن دیدار به 
خبرگـزاری فـارس گفـت »ایـن بنـا 
تـا پایـان سـال 95 آماده می شـود.« 
از  بهره بـرداری  تاریـخ  حالـی  در 
جهـان  خشـتی  خانـه  بزرگ تریـن 
مسـجد،  آب انبـار،  بـازار،  شـامل 
و  حسـینیه  حمـام،  کاروانسـرا، 
یخـدان، پایـان سـال اعام شـده که 
گوناگونـی  تاریخ هـای  پیش ازایـن 
بـرای پایـان مرمـت اعام شـده بـود. 
صفحه 2



شماره پیاپی 778  
چهارشنبه 3 آذرماه 1395 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
50002203034 2

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

خبر

کشت ۱6۰۰ هکتار کلزا 
در جنوب کرمان

از اول آبـان مـاه تاکنون یک هـزار و 600 
کرمـان  جنـوب  منطقـه  اراضـی  از  هکتـار 
اسـت.  یافتـه  اختصـاص  کلـزا  کاشـت  بـه 
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد 
زراعـت  مدیـر  کرمـان،  جنـوب  کشـاورزی 
راسـتای  »در  کـرد:  اظهـار  سـازمان  ایـن 
به منظـور  مقاومتـی  اقتصـاد  سیاسـت های 
افزایـش ضریـب خوداتکائـی روغن بـا تأکید 
بـر اصـاح الگـوی کاشـت و بهینـه سـازی 
اباغـی  برنامه هـای  تحقـق  و  آب  مصـرف 
زراعـی  سـال  در  کشـاورزی  جهـاد  وزارت 
96-95 جهـت عملیـات اجرائـی کاشـت در 
سـطح دو هـزار هکتـار برنامه ریـزی صـورت 
»بـر  داشـت:  بیـان  رسـتگاری  گرفـت.« 
 p.v.s اسـاس نتایـج مقایسـه ارقام و پـروژه
بـه میـزان 6800 کیلوگـرم بـذور هیبریـد 
جـری، جیلیـوس، هایـوال50 - هایـوال 420 
و اپامکـس تأمیـن و بـا قیمـت یارانـه ای در 
بیـن کشـاورزان توزیـع گردیـد.« وی افزود: 
بـا  کاشـت  مکانیزاسـیون  توسـعه  »بـرای 
وجـود برنامه اباغی و سـهمیه پنج دسـتگاه 
ریزدانـه کار تعـداد 11 دسـتگاه ریزدانه کار 
بـا 50 درصـد یارانـه قیمـت خریـداری و در 
اختیـار متقاضیـان قـرار گرفـت و همچنیـن 
مقـدار 550 لیتـر سـم علـف کـش بوتیـزان 
اسـتار با قیمـت یارانه ای در بین کشـاورزان 
توزیـع و برابـر سیاسـت های اجرائـی طـرح، 
محصـول به صـورت رایـگان تحـت پوشـش 
رسـتگاری   ». اسـت  قرارگرفتـه  بیمـه 
هماهنگی هـای  »بـرای  کـرد:  خاطرنشـان 
صـورت گرفتـه و جلب مشـارکت حداکثری 
کشـاورزان بیش از30 درصد سـطح کاشـت 
بـه میـزان 550 هکتـار زیر پوشـش شـبکه 
آبیـاری تحـت فشـار نـوار تیـپ قرارگرفتـه 
اسـت و بـا تأکیـد بـر رعایـت تاریخ کاشـت 
آبـان مـاه آغـاز و  از اول  عملیـات اجرائـی 
منطقـه  اراضـی  از  هکتـار   1600 تاکنـون 
بـه کاشـت اختصـاص یافتـه و پیـش بینـی 
مقـدار  بـه  کشـت  زیـر  سـطح  می گـردد 
1750 هکتـار تحقـق یابد و از سـطح مذکور 
تحقـق تولیـد بـه میـزان 3500 تـن دور از 

انتظـار نیسـت.«

کرمان میزبان ۱۰ شهید 
گمنام خواهد بود

ایرنـا نوشـت: مدیـرکل حفـظ آثار و نشـر 
کرمـان  اسـتان  مقـدس  دفـاع  ارزش هـای 
گفـت: »این اسـتان در روز ششـم آذر سـال 
جـاری میزبـان 10 شـهید گمنـام خواهـد 
محمدمهـدی  پاسـدار  سـرهنگ  بـود.« 
گمنـام  شـهید  »سـه  افـزود:  ابوالحسـنی 
بـدو ورود در شـهر ماهـان، سـه شـهید در 
زهکلـوت از توابـع شهرسـتان رودبارجنوب، 
2 شـهید در اندوهجرد و 2 شـهید در شـهر 
دفـن  بردسـیر  شهرسـتان  توابـع  از  نـگار 

» می شـوند.

۱۰ درصد تماس های 
برقرار شده با ۱2۳ برای 

کودک آزاری است
اجتماعـی  معـاون  نوشـت:  تسـنیم 
بهزیسـتی اسـتان کرمـان از وجـود اورژانس 
خبـر  اسـتان  شهرسـتان  ده  در  اجتماعـی 
داد و گفـت: »در شـش ماهه نخسـت سـال 
جـاری 10 درصـد تماس هـای برقـرار شـده 
بـا خـط 123 در اسـتان کرمـان بـا موضوع 
بـه  مربـوط  درصـد   20 و  آزاری  کـودک 
مراکـز مداخلـه در بحران هـا بـوده اسـت.« 
اینکـه همـه  بـر  بـا تأکیـد  بلنـدی  عبـاس 
روزهـا بایـد روز پیشـگیری از کـودک آزاری 
باشـد خاطرنشـان کرد: »کودکان بـه عنوان 
امیدواریـم  و  هسـتند  کشـور  آینده سـازان 
بتوانیـم در کاهـش و پیشـگیری از کـودک 
وی  برداریـم.«  درسـتی  گام هـای  آزاری 
موضـوع سـتایش را دردناک خوانـد و گفت: 
»ایـن کـودک از خانـواده جـدا و در یکـی از 
مراکـز کرمـان نگهـداری می شـود.« بلنـدی 
بـا بیـان اینکـه بـا مشـارکت مراکـز دولتـی 
و غیردولتـی تحـت نظـارت بهزیسـتی بایـد 
فعالیت هـای اورژانـس اجتماعـی بـه مـردم 
شـناخته شـود تصریح کـرد: »پیشـگیری از 
ُآسـیب های اجتماعـی به ویژه کـودک آزاری 
نیازمنـد هم افزایـی و مشـارکت همـه آحـاد 

جامعـه اسـت.«

کرمان ویچ

مطهـری  علـی 
قـرار  حالـی  در 
روز  یـک  اسـت 
قبل از گرامیداشت 
در  دانشـجو  روز 
باهنـر  دانشـگاه 
کرمـان سـخنرانی کنـد کـه چند 
روز قبـل سـخنرانی او در مشـهد 
ایـن  لغـو شـده بـود. کسـی کـه 
روزها به واسـطه لغو سـخنرانی اش 
در مشـهد بـه تیتـر یـک خبرهـا 
بـدل شـده، هفته آینده بـه کرمان 
مطهـری،  علـی  می کنـد.  سـفر 
الهجـه  صریـح  رییـس  نایـب 
کـه  اسـامی  شـورای  مجلـس 
لیسـت  در  مجلـس  انتخابـات  در 
قرارگرفتـه  )اصاح طلبـان(  امیـد 
بـود بـه دعـوت مجمـع اسـامی 
دانشـجویان دانشگاه شـهید باهنر 
کرمان روز 15 آذر در این دانشـگاه 
سـخنرانی می کنـد. این اتفـاق در 
حالـی رخ می دهـد کـه مطهـری 
صریحـش  اظهـارات  دلیـل  بـه 
همـواره موردانتقـاد بخش اعظمی 
و  بـوده  اصولگرایـی  جریـان  از 

او  سـخنرانی های  جلـوی  بعضـاً 
گرفته شـده. چـه حـاال کـه نایـب 
رییـس مجلس اسـت و چـه زمانی 
کـه فقط نماینـده بـود. در آخرین 
نمونـه سـخنرانی او در روز اربعین 
در مشـهد لغـو شـد. اتفاقـی کـه 
سـروصدای زیـادی در کشـور بـه 
پـا کـرد. همیـن اتفاق باعث شـده 
اصولگرایـان کرمانـی هـم  برخـی 
نسـبت بـه سـخنرانی مطهـری در 
کرمـان واکنـش نشـان دهنـد و با 
انتقـاد از عملکـرد او، سـعی کننـد 
ایـن امیـد را بـرای برخـی زنـده 
در  مشـهد  اتفاقـات  کـه  کننـد 

تکـرار شـود. کرمـان 
واکنش دلواپسانه

یـک فعـال سیاسـی اصولگرای 
اسـتانداری  سـابقه  کـه  کرمـان 
لرسـتان  اردبیـل،  اسـتان های 
در  بویراحمـد  و  کهگیلویـه  و 
در  را  دهـم  و  نهـم  دولت هـای 
کارنامـه خـود دارد، اولیـن نفـری 
سـخنرانی  بـه  نسـبت  کـه  بـود 
مطهـری در کرمان واکنش نشـان 
داد. صابـری کـه معمـوالً ارتبـاط 

دلواپـس  رسـانه های  بـا  خوبـی 
دارد، روز گذشـته بـه سـایت بـی 
خبـر  کرمـان  مجهـول  و  مجـوز 
گفـت: »آقـای علـی مطهـری بـا 
توجـه بـه نسـبت خـود با شـهید 
و  مطهـری  اسـتاد  واالمقـام 
مسـئولیت های محوله بهتر اسـت 
مجلـس  رئیسـی  نائـب  مقـام  در 
را  مسئولیت هایشـان  و  کارهـا 
در  شـرکت  از  و  کننـد  پیگیـری 
سـخنرانی  به عنـوان  همایش هـا 
خـودداری کنـد.« او حتـی پـا را 
از ایـن فراتر گذاشـته و سـخنرانی 
را  باهنـر  دانشـگاه  در  مطهـری 
وی  خوانـده.  کاذب«  »هیجـان 
بابیـان اینکـه دانشـگاه ها اگـر بـه 
فکـر گرامـی داشـت روز 16 آذر 
هسـتند موضوعـات بسـیار فراوان 
را  آن هـا  می تواننـد  کـه  اسـت 
اجرایـی کننـد، اظهار کـرد: »این 
کار بهتـر اسـت از اینکه مـا حتماً 
منتظـر افـرادی از بیرون از محیط 
دانشـگاه باشـیم و گاهی شیطنت 
هیجـان  ایجـاد  دنبـال  آمیزانـه 

باشـیم.« دانشـگاه ها  در  کاذب 

فرماندار: در مقابل 
قانون شکنان ایستادگی 

می کنیم
ارتبـاط  در  کرمـان  فرمانـدار 
در  مطهـری  علـی  سـخنرانی  بـا 
دانشـگاه باهنـر کرمـان بـه »پیام 
چیـزی  مـا  »بـه  گفـت:  مـا« 
اعام نشـده اسـت. البته مجوزهای 
سـخنرانی در دانشـگاه ها بـا خـود 
در  فرمانـداری  و  اسـت  دانشـگاه 
محمدعلـی  نـدارد.«  نقشـی  آن 
ایـن  بـه  پاسـخ  در  توحیـدی 
سـؤال کـه بـا توجـه بـه اتفاقـات 
رییـس  تأکیـد  و  مشـهد  اخیـر 
جمهـور بـر جلوگیـری از تعـرض 
بـه قانـون، اگـر کسـی بخواهد در 
رییـس  نایـب  سـخنرانی  کرمـان 

مجلـس را لغـو کنـد، ایسـتادگی 
»قطعـاً  کـرد:  اظهـار  می کنیـد، 
ایسـتادگی می کنیـم. اگر قـرار به 
سـخنرانی آقـای مطهـری باشـد، 
و  می کنیـم  همـکاری  کامـًا  مـا 
تمامـی تمهیـدات الزم اندیشـیده 

» می شـود.
از یک ماه پیش مجوز گرفتیم

اسـامی  مجمـع  دبیـر 
دانشـجویان دانشگاه شـهید باهنر 
کرمـان هم در خصوص سـخنرانی 
علـی مطهـری در این دانشـگاه به 
تمامـی  »مـا  گفـت:  مـا«  »پیـام 
مجوزهـا را گرفتیـم و نگرانـی از 
گفتـه  بـه  نداریـم.«  بابـت  ایـن 
برنامه هـای  اسـد  بنـی  خسـرو 
مربـوط به دانشـگاه بایـد از هیأت 

نظـارت دانشـگاه کـه متشـکل از 
نهـاد  مسـئول  دانشـگاه،  رییـس 
رهبری دانشـگاه و نماینده وزارت 
کـه  بگیـرد  مجـوز  اسـت،  علـوم 
یـک مـاه پیـش مجـوز حضـور و 
کرمـان  در  مطهـری  سـخنرانی 
داده شـده اسـت. وی بابیـان اینکه 
جـو کرمـان به گونـه ای اسـت کـه 
چهره هـای  سـخنرانی  معمـوالً 
سیاسـی لغو نمی شـود، افزود: »ما 
بـرای  الزم  هماهنگی هـای  همـه 
سـخنرانی نایب رییـس مجلس را 
انجـام داده ایـم و امیدواریم برنامه 
بـدون مشـکل برگزار شـود.« بنی 
اسـد محـور سـخنرانی مطهری را 
دانشـجو و مسائل دانشـگاه عنوان 

. د کر

علی مطهری 15 آذر در دانشگاه باهنر سخنرانی می کند

کرمان در معرض آزمون 
پاسداری از قانون

رضا عبادی زاده 
علـی  حاج آقـا  خانـه  از  بهره بـرداری 
رفسـنجان در حالی به پایان سـال موکول 

شـده کـه پیش ازایـن خـرداد، شـهریور و 
22 بهمـن تاریخ هایـی بودند کـه به عنوان 

زمـان بهره بـرداری عنـوان می شـدند.

در  رفسـنجان  علـی  حاج آقـا  خانـه 
پیچ وخـم وعده هـا گیـر کـرده و هـر بـار 
یـک تاریـخ بـرای بهره بـرداری از آن اعام 
می شـود. آخریـن تاریخی هم که از سـوی 
مسـئوالن اعام شـده، پایـان سـال اسـت. 
علیرضا رزم حسـینی، اسـتاندار کرمان که 
عصر دوشـنبه به منظور شـرکت در مراسم 
حجت االسـام  درگذشـت  روز  هفتمیـن 
بـه  پورمحمـدی  عبـاس  شـیخ  حـاج 
رفسـنجان رفته بـود، از خانـه حاج آقا علی 
رفسـنجان هـم بازدیـد کـرد. آن طـور کـه 
سایت اسـتانداری کرمان نوشـته او در این 
بازدیـد، از پیشـرفت 90 درصـدی عملیات 
مرمـت خبـر داد و گفـت: »خانـه حاج آقـا 

علـی رفسـنجان تـا پایـان امسـال آمـاده 
بهره بـرداری اسـت.« غامرضا سـرایداری، 
مدیرعامـل بنیـاد خیریـه موقوفات اسـتان 
بـه  دیـدار  ایـن  کرمـان هـم در حاشـیه 
خبرگـزاری فـارس گفت »این بنـا تا پایان 
سـال 95 آمـاده می شـود.« در حالی تاریخ 
بهره بـرداری از بزرگ تریـن خانـه خشـتی 
مسـجد،  آب انبـار،  بـازار،  شـامل  جهـان 
کاروانسـرا، حمام، حسینیه و یخدان، پایان 
سـال اعام شـده که پیش ازایـن تاریخ های 
گوناگونـی بـرای پایـان مرمـت اعام شـده 
بـود. پیش ازایـن در ماجـرای پـروژه میدان 
آزادی و سـاخت بانـد دوم فـرودگاه کرمان 

هـم اتفاقـات مشـابهی رخ داده بـود.

این مهر بی مهر
وجـه تشـابه سـه مـوردی کـه در بـاال 
گفتـه شـد، مـاه مهـر اسـت. مرمـت خانه 
حاج آقـا علـی رفسـنجان و پـروژه زیرگذر 
آزادی کرمـان از مهـر 94 آغـاز شـد و در 
نزدیکی هـای مهـر 95 بـود کـه اسـتاندار 
کرمـان خبـر از احـداث باند دوم فـرودگاه 
کرمـان داد. وعده هایـی کـه در مـورد این 
سـه پـروژه داده شـد چنـدان به سـرانجام 
نرسـید. زمـان پایـان مرمت خانـه حاج آقا 
علـی و زیرگـذر آزادی تاکنـون چندین بار 
تغییـر کـرده و عملیـات احداث بانـد دوم 
فـرودگاه کرمـان هـم هنـوز آغـاز نشـده 

ست. ا

پس از بدقولی در ساخت باند دوم فرودگاه و  پروژه آزادی، تاریخ بهره برداری از خانه حاج آقا علی هم به تعویق افتاد

رزم حسینی؛ استاندار وعده ها

گزارش

در انتظار بهار خانه حاج آقا علی
23 دی ماه 94 بود که رزم حسـینی زمان پایان عملیات مرمت و بازسـازی 
بزرگ تریـن خانه خشـتی جهـان را خردادمـاه 95 اعالم کـرد. وی گفت: »طبق 
بـرآوردی کـه صـورت گرفتـه ایـن مجموعـه تـا مهرمـاه سـال آینـده آمـاده 
خواهـد شـد؛ امـا بـا توجه به نظـر مدیر ایـن مجموعه، بازسـازی خانـه حاج آقا 
علـی تـا خردادمـاه سـال آینـده به پایـان خواهـد رسـید.« خـرداد 95 هم از 
راه رسـید امـا عملیات بازسـازی خانـه حاج آقا علی به پایان نرسـید. غالمرضا 
سـرایداری، مدیرعامـل بنیـاد توسـعه و عمـران موقوفـات اسـتان، در اولین 
روز خـرداد 95 در حاشـیه بازدیـد اسـتاندار از ایـن خانـه خشـتی گفت که » 
فـاز نخسـت مرمـت در ماه مبـارک رمضان به پایان می رسـد.« آن طور که مهر 
نوشـت، وی همچنیـن اعـالم کـرد کـه »مرمت کامل خانـه حاج آقا علی امسـال 
هم زمـان با عید سـعید غدیر }30 شـهریور{ صورت خواهـد گرفت.« اوایل 
شـهریورماه امـا مدیـرکل میـراث فرهنگـی کرمـان در گفت وگـو با »پیـام ما« 
تاریخ بهره برداری را 22 بهمن اعالم کرد. روز دوشـنبه اما اسـتاندار کرمان 

اعـالم کـرد کـه تـا پایان سـال عملیات مرمـت این بنـا به پایان می رسـد.

میدان وعده ها
اعالم شـده  فعـاًل  اگرچـه 
زیرگـذر آزادی تـا 22 بهمن 
می رسـد  بهره بـرداری  بـه 
وعده هـای  بـه  نگاهـی  امـا 
عمـل نشـده در رابطه با این 
پـروژه، تردیدهـا را دربـاره 
پایـان این پروژه تـا 79 روز 
می دهـد.  افزایـش  دیگـر 
اسـتاندار  حسـینی،  رزم 
بـود  نفـری  اولیـن  کرمـان 

کـه اعـالم کـرد 22 بهمـن پـروژه آزادی به بهره بـرداری می رسـد. پیش ازاین 
بابایـی، شـهردار کرمـان بـه »پیـام ما« گفتـه بود تـا دهه فجر مسـیرهای روی 
میـدان بـاز می شـود و کل پـروژه پایـان سـال بـه بهره بـرداری می رسـد امـا 
بابایـی چنـد روز بعد همان حرف اسـتاندار را تکرار کـرد. پیش ازاین مهر 95 
و اسـفند 95 به عنوان تاریخ بهره برداری از پروژه آزادی اعالم شـده بود. در 
بحث بازگشـایی مسـیرهای دسترسـی هم چندین بار بدقولی شـد. در ارتباط 
با بازگشـایی مسـیرهای دسترسـی اطراف میدان آزادی تاکنون چندین وعده 
مختلـف داده شـده اسـت. شـهریور 95 بابایـی، شـهردار کرمـان خبـر داد کـه 
راسـت گرد اسـتقالل بـه میـدان آزادی تـا اول مهرمـاه بـه پایـان می رسـد 
و مـردم می تواننـد از آن اسـتفاده کننـد. ایـن در حالـی اسـت کـه تـا امـروز 
خبری از بازگشـایی راسـت گرد اسـتقالل به آزادی نبوده اسـت. رزم حسینی 
اسـتاندار کرمـان هـم در جلسـه بـا کسـبه آزادی  گفـت بعضـی از مسـیرهای 
پـروژه میـدان آزادی کرمان در مهر و آبان ماه بازگشـایی می شـود. در مهرماه 
فقـط راسـت گرد بلـوار جمهـوری بـه جـاده تهـران بازگشـایی شـد امـا در آبان 
مـاه خبـری از بازگشـایی نبـود. یکشـنبه گذشـته در نشسـت عمومی شـورای 
شـهر اما شـهردار کرمان از بازگشـایی خیابان اسـتقالل تا 22 بهمن خبر داد!

وضعیت مبهم باند دوم فرودگاه کرمان
زمزمـه تعطیلـی فـرودگاه کرمان از خردادماه سـال جاری به گوش رسـید. 
دلیـل ایـن تعطیلـی هـم نیـاز تنهـا باند ایـن فـرودگاه بـه ترمیم اسـت. دوم 
تیرمـاه سـال جاری و در حاشـیه معارفه قاسـم زاده به عنـوان مدیرکل جدید 
فرودگاه هـای اسـتان، اکرمیـان عضـو هیـأت مدیـره شـرکت فرودگاه هـای 
کشـور بـه مـا گفـت: »در حـال حاضـر وضعیـت موجود بانـد به لحاظ فنـی نیاز 
بـه ترمیـم دارد. حـاال چـه بانـد دومـی احداث شـود یا نشـود فرقـی نمی کند 
و ترمیـم نیـاز اسـت. بـا توجه به نیـاز به ترمیم قسـمت هایی از بانـد، امکان 
اینکـه فرودگاه تعطیل نشـود، اصالً وجود نـدارد.« اگرچه عضو هیأت مدیره 
شـرکت فرودگاه هـای کشـور تلویحاً احـداث بانـد دوم در فـرودگاه کرمان را 
رد کـرد امـا مدیـرکل فرودگاه هـای کرمـان همـان روز بـا قاطعیـت از احـداث 
بانـد دوم خبـر داد. اواخـر شـهریورماه سـال جـاری هـم اسـتاندار کرمـان از 
اعـالم کـرد که بـه زودی »عملیـات اجرایـی احداث بانـد دوم فـرودگاه کرمان 
آغـاز می شـود.« بااین حـال تـا امـروز خبـری از احـداث بانـد دوم نبـوده. رزم 
حسـینی هفته گذشـته در این خصوص به ما گفت: »وقتی تصمیم گیری در 

ایـن خصـوص نهایی شـد بـه اطـالع عموم می رسـانیم.«

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

ماجرای شیراز و مشهد
اسـفند 93 بـود کـه علـی مطهـری بـرای سـخنرانی در دانشـگاه شـیراز بـه ایـن شـهر رفـت امـا بـه 
دلیـل حملـه عـده ای ناشـناس بـه وی، سـخنرانی او لغـو شـد. اعتماد در ایـن خصوص نوشـت: »١00 
موتورسـوار با خیال راحت و با آجر و گاز فلفل، مراسـم اسـتقبالي »خشـن« را براي ورود مطهري به 
شـیراز ترتیـب دادنـد؛ مراسـمي کـه تا پاسـي از شـب هـم ادامـه یافت. نمایـش حمله کننـدگان حتي 
پـرده اي چندسـاعته از محاصـره کالنتـري کـه مطهـري و همراهانـش به آن پنـاه برده بودنـد را نیز در 

دل خود داشـت.«
 مطهـری پس ازایـن اتفـاق گفـت کـه »بـا مقامـات اسـتانداري در آنجـا تمـاس گرفتـم و موضـوع را 
منتقـل کـردم. امـا آن هـا به جـای اینکـه به دنبال عـادي کردن شـرایط و جمع کـردن این قائله باشـند، 
بیشـتر پیگیـري مي کردنـد کـه مراسـم سـخنراني لغو شـود و بر ایـن موضوع اصـرار داشـتند.« چند 
روز پیـش هـم در مشـهد سـخنرانی علـی مطهـری بـه دسـتور دادسـتان مشـهد لغـو شـد کـه هنـوز 

حواشـی آن ادامـه دارد.

واکنش سیاسیون به لغو سخنرانی مطهری در مشهد
پـس از لغـو سـخنرانی نایـب رییـس مجلـس در مشـهد، واکنش هـای مختلفـی از سـوی چهره هـای 
مختلـف دیـده شـد. رحمانـی فضلی، وزیر کشـور سـریعاً دسـتور پیگیری ماجـرا را صادر کـرد. محمود 
صادقـی، نماینـده تهـران، وزارت کشـور را مسـئول ماجـرا دانسـت و وزیـر کشـور را بـه اسـتیضاح 
تهدیـد کـرد. از طـرف دیگـر آیـت اهلل موحـدی کرمانـی، از روحانیـون سرشـناس اصولگرا سـخنرانی 
مطهـری را بـه مصلحـت ندانسـت. تندتریـن واکنـش را امـا رییـس جمهور داشـت. حسـن روحانی در 
پاسـخ بـه نامـه اعتراضـی علـی مطهـری، تأکید کرد کـه   تعرض بـه آزادی های اساسـی در کهف حصین 

ثامن االئمـه)ع( مایه شرمسـاری اسـت.
او افزود: »آیا کسـانی در مراکز حسـاس اسـتان خراسـان رضوی با بسـتن دهان ها می خواهند راه 
را بـر افراطی گـری بگشـایند؟« رییـس جمهـور بابیـان اینکه امید اسـت ریاسـت محترم قـوه قضاییه 
دسـتور رسـیدگی سـریع بـه ایـن حادثـه را صـادر نماینـد، اضافـه کـرد: »از وزارتخانه هـای کشـور و 
دادگسـتری می خواهـم بـا بررسـی کامـل و گـزارش سـریع موضـوع متخلفیـن و اهمـال کننـدگان را 

شناسـایی و معرفـی نمایند.«
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

کاغذ اخبار

1  توقف مقطعی بررسی پرونده »امالک نجومی« 

در وزارت کشور 
خبرآنایـن نوشـت: وزیـر کشـور بـا رد گمانه زنی هـا در خصـوص 
واگـذاری بررسـی ایـن پرونـده توسـط معـاون عمرانـی به افـراد دیگر 
گفت: این موضوع شـخصاً توسـط معاون عمرانی پیگیری شـده اسـت.  
رحمانـی فضلـی در نشسـت خبـری خـود دربـاره آخریـن وضعیـت 
بررسـی پرونـده امـاک نجومـی، گفـت: پرونـده واگـذاری امـاک در 
شـهرداری تهران شـخصاً توسـط معاون عمرانی وزارت کشـور پیگیری 

شـده و بـه فـرد یـا افـراد دیگری واگذار نشـده اسـت. 
در حقیقـت برخـی گمانه زنی هـا در خصـوص اینکـه ایـن موضوع 
بـه افـرادی کـه قبـًا در شـهرداری تهـران مشـغول بـه کار بوده اند 
واگـذار شـده کـه نادرسـت اسـت ضمـن اینکـه اگـر فـردی قبـًا 
در دسـتگاهی مشـغول بـه کار بـوده، دلیـل نمی شـود کـه بـه ایـن 
دسـتگاه حتمـاً تعصـب داشـته باشـد و نتوانـد چنیـن موضوعـی را 
پیگیـری کنـد اما این موضوع شـخصاً توسـط معـاون عمرانی وزارت 
کشـور پیگیری شـده کـه هیچ وقت در شـهرداری تهران مشـغول به 

اسـت.  نبوده  کار 
وی در تشـریح آخریـن جزییـات رونـد بررسـی پرونـده امـاک در 
شـهرداری تهـران و تهیـه گـزارش از ایـن موضوع گفت: پرسـش هایی 
توسـط وزارت کشـور مطرح شـده و شـهرداری تهـران نیـز جواب هایی 
داده اسـت. مجمـوع ایـن جواب هـا به معاونـت اول ریاسـت جمهوری 

ارجـاع داده شـده تـا در آنجـا مـورد بحث و بررسـی قـرار بگیرد. 
وزیـر کشـور تأکیـد کـرد: البتـه ایـن موضـوع در کمیتـه مبـارزه 
بـا مفاسـد نیـز کـه معـاون اول رییـس جمهـور در آن حضـور دارنـد، 
مطرح شـده و بـه مـا اعـام شـده که بـا توجه به بررسـی ایـن موضوع 
در ایـن کمیتـه و اینکـه در حـال رسـیدن به نتایـج نهایی هسـتند، از 
مـا تقاضـا کردنـد فعـًا بررسـی ایـن موضـوع را متوقـف کنیـم. آنچه 
موردنظـر اسـت، بررسـی ایـن موضـوع به صـورت پرونـده ای اسـت که 

نتایـج نهایـی نیـز اعـام خواهد شـد.

2  لغو سخنرانی مطهری پای پورمحمدی را به 

مجلس باز می کند؟
طـرح سـؤال از وزیـر دادگسـتری بـا موضـوع دلیـل لغو سـخنرانی 
نایب رئیـس مجلـس تاکنون از سـوی 28 نماینده امضاشـده اسـت. به 
گـزارش خبرآنایـن،  تصویـری از این طـرح را کانال محمـود صادقی، 
نماینـده مـردم تهـران منتشـر کـرده کـه بـر اسـاس آن مصطفـی 
کواکبیـان، احمـد مازنـی، سـهیا جلـودارزاده، محمدرضـا تابـش و 
فریـده اوالد قبـاد از جملـه امضاکننـدگان ایـن طـرح هسـتند. این در 
حالـی اسـت کـه هیچ کـدام از نماینـدگان مشـهد ایـن سـؤال را امضا 
نکرده انـد و از نماینـدگان اسـتان خراسـان رضوی تنهـا امضای جلیل 

رحیمـی نماینـده تربت جـام پـای ایـن سـؤال بـه چشـم می خـورد.
 در خاصـه سـؤال آمـده اسـت: علـت اقـدام  خـاف اصـول قانون 

اساسـی دادسـتان عمومـی و انقـاب اسـتان خراسـان رضـوی در لغو 
مراسـم اربعیـن و سـخنرانی جنـاب آقـای علـی مطهـری نایب رئیـس 
مجلـس شـورای اسـامی چـه بـوده و قـوه قضاییه چـه تدبیـری برای 

جلوگیـری از اقدامـات مشـابه اتخـاذ نموده اسـت؟

3  مجلس سه نماینده را مأمور پیگیری لغو 

سخنرانی مطهری کرد
ایسـنا نوشـت: یـک نماینـده اصاح طلـب و دو نماینـده اصولگـرای 
مجلـس، مأمـور پیگیری و بررسـی لغو سـخنرانی نائـب رئیس مجلس 
در مشـهد شـدند. علی اصغـر یوسـف نـژاد، احمـد امیرآبـادی فراهانی 
و ابوالفضـل ابـو ترابـی از سـوی مجلـس مأمور بررسـی لغو سـخنرانی 

علـی مطهری در مشـهد شـدند.
 ایـن سـه نماینـده قرار اسـت در روز شـنبه در سـفری به مشـهد با 
دادسـتان،  اسـتاندار و مقامـات تصمیـم گیر در اسـتان ماقـات کنند. 
هیـأت بررسـی کننده لغـو سـخنرانی علـی مطهـری در مشـهد پس از 
دیـدار بـا مسـئولین مربوطه و همچنیـن تهیه گزارشـی در این رابطه، 

گـزارش خـود را بـه نمایندگان مجلـس ارائـه خواهند کرد.

4  سخنرانی هماهنگ نشده و سلفی گرفتن 

احمدی نژاد با مردم
اعتمـاد نوشـت:یکی از دانشـجویان دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز 
گفـت: روز دوشـنبه محمـود احمدی نـژاد بـدون هیچ گونـه هماهنگی 
قبلی با مسـئوالن دانشـگاه چمران و مسـئول باغ معیـن، وارد محوطه 
بـاغ معیـن شـد. دلیـل اقـدام وی در این سـاعت از روز معلوم نیسـت. 
بـر این اسـاس احمدي نـژاد بدون هماهنگـي قبلي به سـالن کنفرانس 
بـاغ معین رفتـه و محافظان وي با مأموران حراسـت بـاغ و نمایندگان 
مسـئول آن درگیـر شـدند. ظاهـراً علیرضـا عالـی پـور )معـاون سـابق 
شـهرداري اهـواز( رییـس جمهـور پیشـین را در ایـن حضـور همراهي 

کرده  اسـت. 
بـر اسـاس اطاعـات دریافتـي، بـا دخالـت مسـئول بـاغ معیـن و 
حمایـت ناجـا، چـون مجـوزي بـراي سـخنراني احمدي نـژاد صـادر 
نشـده بـود، بـه وي اعـام شـد کـه حـق سـخنراني نـدارد بـه همین 
دلیـل وي در محوطـه بـاغ مشـغول سـلفي انداختـن بـا مـردم شـد.

5  روحانی: برجام دستاوردی بزرگ برای 

ایران، اتحادیه اروپا و جهان است
پایـگاه اطاع رسـانی ریاسـت جمهـوری نوشـت: رییـس جمهور  در 
نشسـت هیـأت هـای عالی رتبـه ایـران و اسـلوونی بـا اشـاره بـه ایفای 
نقـش مثبـت اتحادیـه اروپـا در بـه ثمـر رسـیدن مذاکـرات ایـران و 
1+5 خاطرنشـان کـرد: همـه بایـد از فرصـت و فضایـی کـه امـروز بـا 
همـت، مشـارکت و تـاش جمعـی حاصل شـده،به خوبی اسـتفاده و 

کنیـم.  بهره بـرداری 
رییـس جمهـور برجـام را دسـتاوردی بـزرگ بـرای ایـران، اتحادیه 
اروپـا و جهـان دانسـت و اظهـار داشـت: جمهـوری اسـامی ایـران 
بـه تعهـدات خـود پایبنـد بـوده و اگـر طـرف مقابـل هـم در مسـیر 
اجـرای برجـام بـه تعهداتش به طـور کامل عمـل کند، همـه از آثار آن 

بهره منـد خواهنـد شـد.

6  وزیر کشور: کار دادستان مشهد درست نبود
انتخـاب نوشـت: رحمانـی فضلـی وزیـر کشـور گفـت: مـا از لغـو 
سـخنرانی آقـای مطهـری متأسـف هسـتیم. دادسـتان بـا توجـه بـه 
اختیـارات قانونـی ایـن کار را انجام داده اسـت که هـم رییس جمهور، 
هـم مـن و هـم رییـس مجلـس و حتـی بـه نقـل از رییـس مجلـس  
رییـس قـوه قضاییه هـم مخالف بودنـد،کار درسـتی نبـوده و پیگیری 

می شـود.
 همچنیـن خبرنـگاری سـؤال کـرد بـا توجـه بـه اختیاراتـی کـه 
دادسـتان بـرای لغو سـخنرانی بـرای خود می دانـد در موقـع انتخابات 
وضعیـت طـور دیگـری می شـود و مـا بایـد قیـد انتخابـات باشـکوه را  
بزنیـم؟ کـه وزیـر کشـور پاسـخ داد: برداشـت دادسـتان از قانونـی که 
بـرای خـود اختیـار می دانـد درسـت نیسـت. البتـه کـه نمی توانیـم 
برویـم خیابـان درگیـر شـویم و ایـن عاقانـه نیسـت. راه درسـت این 
اسـت کـه اگر الزم باشـد تفسـیر  درسـتی از قانون انجـام دهیم. آقای 
دادسـتان نمی توانـد تفسـیر کنـد که راسـا بـا تجمعات و سـخنرانی ها 

کند. مخالفـت 

7  الریجانی: اقدام دادستان مشهد

 تأسف آور است
رئیـس مجلس شـورای اسـامی گفت: اقدامی که دادسـتان مشـهد 
در مـورد سـخنرانی نایب رئیـس مجلـس انجـام داد و موجـب این همه 
بحـث در کشـور شـد،  تأسـف آور اسـت. بـه گـزارش خبرآنایـن،  علی 
الریجانـی در نطـق پیـش از دسـتور خـود اظهـار کـرد: قانون گـذار 
شـورای تأمیـن را بـرای بررسـی همیـن امـور در نظـر گرفتـه اسـت. 
فرضـاً اطاعاتـی بـه دادسـتانی مشـهد رسـیده کـه ایـن سـخنرانی با 
مشـکل امنیتـی مواجـه می شـود، راهکارش طـرح موضوع در شـورای 

تأمیـن اسـتان و تصمیـم جمعی اسـت.
 وی ادامـه داد: بنـده نمی خواهـم فعـًا قضاوت نهایی داشـته باشـم 
چراکـه هنـوز سـخنان دادسـتان مشـهد را نشـنیده ام. امـا از روز قبل 
اربعیـن کـه در جریـان قـرار گرفتم و موضـوع را با رئیس قـوه قضاییه 
در میـان گذاشـتم،  ایشـان هـم ترجیح امـر را بحث در شـورای تأمین 
و تصمیم گیـری در آن می دانسـتند و آقـای اسـتاندار خراسـان رضوی 
هـم در تمـاس بـا این جانـب گفتنـد مـا ازنظـر شـورای تأمین اسـتان 
هیـچ مشـکل امنیتـی پیش بینـی نمی کنیـم. وزیر کشـور هـم در روز 

اربعیـن همین معنـا را بیان داشـتند.

 خبر

سخنگوی وزارت خارجه:

دلواپسان فقط دروغ 
می گویند و نق می زنند

سـخنگوی وزارت خارجـه گفت: »کسـانی 
بـا ادعـای دلواپسـی غیرمنصفانـه فقـط می 
نشـینند، نِـق می زننـد و با دروغگویی شـب 
توصیـف مـی کننـد.  را شـب  روز  و  روز  را 
این هـا هـر چـه در کشـور کمتر باشـند بهتر 

» است.
قاسـمی  بهـرام  گـزارش خبرآنایـن،  بـه 
دربـاره ضـرورت پیشـرو یـا دنبـال رو بـودن 
دیپلماسـی پارلمانـی نسـبت بـه دیپلماسـی 
دسـتگاه وزارت خارجـه گفـت: »این موضوع 
قاعده منـدی خاصی ندارد چون دیپلماسـی 
مـی  تعریـف  خـودش  جـای  در  پارلمانـی 

 » شود.

وی بـا تأکیـد بـر اهمیـت و تأثیرگـذاری 
دیپلماسـی پارلمانـی و ضـرورت فعـال بودن 
دربـاره  نتـوان  شـاید  »روزی  افـزود:  آن 
موضوعـی از موضـع دولـت بـا دولـت یـک 
کشـور سـخن گفت ولی از طریق دیپلماسی 
پارلمانـی بتـوان ایـن کار را انجـام داد یعنی 
هیأتی از مجلس شـورای اسـامی بر اسـاس 
هدفـی تعریف شـده بـه آنجا برونـد و گرهی 
را بـاز کنند چنین حالتی مصداق پیشـتازی 
دیپلماسـی پارلمانی اسـت. در برخـی مواقع 
نیـز شـاید الزم باشـد ابتـدا وزارت خارجـه 
ورود کنـد و سـپس هیـأت پارلمانـی پیگیـر 

شـود.« قضیه 
یـادآور شـد:   سـخنگوی وزارت خارجـه 
دیپلماسـی  ظرفیـت  از  خارجـه  »وزارت 
کنـد،  مـی  اسـتفاده  دارد  خـوب  پارلمانـی 
از  گیـری  بهـره  ایـن  تـوان  نمـی  البتـه 
ظرفیـت دیپلماسـی پارلمانـی را حداکثـری 
خوانـد ولـی بـه طـور نسـبی تحـرک آقـای 
الریجانـی و هیـأت هـای پارلمانـی در حوزه 
سیاسـت خارجـی خوب توصیف می شـود.« 
در  پارلمانـی  دیپلماسـی  تأثیـر  دربـاره  وی 
برقـراری دوبـاره روابـط دیپلماتیـک میـان 
تهـران و لندن و بازگشـایی سـفارتخانه های 
دو کشـور ادامـه داد: »ارزیابـی من آن اسـت 
ایـن موضـوع  کـه دیپلماسـی پارلمانـی در 
بـه  مربـوط  مسـائل  چـون  نداشـت  تأثیـر 

انگلیـس فـرق مـی کنـد.«
ایـن سـؤال کـه  بـه   قاسـمی در پاسـخ 
دیپلماسـی پارلمانـی مجلـس نهم بـا وزارت 
یـا  بـود  تـر  خارجـه همسـوتر و هماهنـگ 
مجلـس دهـم؟ اظهار کـرد: »قضـاوت درباره 
این مسـئله هنوز زود اسـت ولـی در مجموع 
مـی تـوان گفـت معـدل مجلـس دهـم در 
درک و فهـم سیاسـت خارجی باالتر اسـت.« 
وی بـا مثبـت ارزیابـی کردن حضـور یک 
مقننـه  قـوه  مدیریـت  رأس  در  دیپلمـات 
افـزود: »آقـای الریجانـی فـرد توانمنـدی در 
حوزه دیپلماسـی اسـت و در مجلس گذشته 

نیـز فعـال بود. 
موضع گیـری هـای او در حـوزه سیاسـت 
اسـت.« سـخنگوی  دقیـق  بسـیار  خارجـی 
تعـداد  کاهـش  دربـاره  خارجـه  وزارت 
بـه  نسـبت  دهـم  مجلـس  در  دلواپسـان 
ایـران  دلواپـس  »همـه  گفـت:  نهـم  دوره 
هسـتیم امـا کسـانی با ادعـای دلواپسـی نیز 
غیرمنصفانـه فقـط مـی نشـینند، نِـق مـی 
زننـد و بـا دروغگویـی شـب را روز و روز را 
شـب توصیـف مـی کننـد و کارهایـی را کـه 
انجـام شـده اسـت قبـول نـدارد و مسـائل 
را سـیاه نمایـی مـی کننـد چنیـن کسـانی 
دلواپـس واقعی کشـور نیسـتند و هـر چه در 
کشـور کمتر باشـند بهتر اسـت چـون نقش 

منتقـد را بـازی نمـی کننـد.«
قاسـمی بـا بیـان اینکـه هـر چـه تعـداد 
منتقـد آگاه در کشـور بیشـتر باشـد خـوب 
اسـت، افزود: »معتقـدم در مجلس دهم وزن 
منتقـدان واقعـی و منصف نسـبت به مجلس 

گذشـته بیشـتر است.«

رییس فراکسـیون امیـد گفت: »طرحی 
در فراکسـیون امیـد مجلـس در راسـتای 
و  مراسـم ها  در  اخـال  از  جلوگیـری 
سـخنرانی ها در حـال تهیـه اسـت کـه به 
زودی نهایـی می شـود.« بـه گـزارش ایرنا 
محمدرضـا عـارف دربـاره ارائـه طرحی به 
مجلـس در راسـتای جلوگیـری از اخـال 
در مراسـم ها و سـخنرانی ها گفـت: »مـا 
بـه جدیـت موضـوع لغـو سـخنرانی علـی 
مطهـری در مشـهد را در مجلس پیگیری 
می کنیـم، در ایـن راسـتا فراکسـیون امید 
مجلـس جلسـه فوق العـاده برگـزار کرد و 
تصمیمـات خوبـی در ایـن زمینـه گرفتـه 

 » شد.
ایـن  در  را  بیانیـه ای  »مـا  افـزود:  وی 
زمینـه تهیـه کرده ایـم کـه امضاهـای آن 

در حـال جمـع آوری اسـت و ان شـاءاهلل 
در جلسـه علنی مجلس قرائت می شـود.« 
رییـس فراکسـیون امیـد مجلس شـورای 
اسـامی خاطر نشـان کـرد: »همچنین بنا 
شـده اسـت که مـا سـؤاالتی را در موضوع 
لغـو سـخنرانی ها از سـه وزیـر اطاعـات، 
کشـور و دادگسـتری در مجلـس داشـته 
باشـیم و متناسـب با پاسـخ هایی کـه این 
افـراد می دهنـد تصمیـم گیـری خواهیـم 

کرد.« 
عـارف بـا اشـاره بـه ایـن کـه دو طـرح 
در فراکسـیون امیـد در حـال آماده شـدن 
اسـت، گفـت: »طـرح اول در موضوع آقای 
مطهری اسـت که همکاران در کمیسـیون 
در حـال کار کردن در این زمینه هسـتند. 
بـزودی ایـن طـرح نهایـی می شـود و بـه 

امضـا مـی رسـد.« وی افـزود: »بر اسـاس 
در  اخـال  جلـوی  بایـد   ، طـرح  ایـن 
مراسـم ها گرفتـه شـود و ابهامـی که بعضا 
وجـود دارد بـه خصـوص در مـورد وظایف 
قانونـی نهادهایـی که باید نظـم و مقررات 
را رعایـت کنند، رفع شـود.« عـارف یادآور 
شـد: »ان شـا اهلل بـا تهیـه ایـن طـرح، از 
ایـن گونـه اقدامـات جلوگیـری شـود زیرا 
امروز کشـور نیاز به آرامش دارد از سـویی 
نماینـده حق قانونی اش اسـت کـه در هر 
زمینـه اظهـار نظـر کنـد. آزادی جزو شـاه 

بیـت هـای قانون اساسـی ماسـت.
 در این راسـتا از طریق پیگیری، نظارت 
و اگـر نیـاز بـه اصـاح قانـون یـا قانـون 
جدیـد باشـد اقداماتـی را انجـام خواهیـم 
داد.« روز یکشـنبه سخنرانی علی مطهری 

در مشـهد لغو شـد. رییس فراکسیون امید 
اضافـه کـرد: »همچنیـن طـرح  مجلـس 
دیگـری در این فراکسـیون در حـال آماده 
شـدن اسـت کـه ایـن طـرح در راسـتای 
مقابلـه با رفتار آمریکا اسـت که بر اسـاس 
آن برخـی از محصـوالت کشـاورزی که به 

صـورت مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم وارد 
می شـود، ورودش منـع شـود.« وی ادامـه 
داد: »ایـن طـرح بـا محوریـت فراکسـیون 
امیـد مجلـس در حـال پیگیـری اسـت و 
در راسـتای مقابلـه بـه مثـل بـا رفتارهای 

آمریکاست.«

عارف: لغو سخنرانی مطهری را با جدیت پیگیری می کنیم
طرح فراکسیون امید برای جلوگیری از اخالل در مراسم ها

    سیاست

بـرف و باران در حالی بیشـتر شـهرهای 
کشـور را در برگرفتـه اسـت کـه بـه دلیل 
بـاد  وزش  و  جازموریـان  شـدن  خشـک 
شهرسـتان های جنوبـی و شـرقی کرمـان 
عرصـه طوفـان شـن شـده اند. آن طـور که 
مهـر گـزارش داده، تـا چنـد سـال قبـل 
جازموریـان 300 هـزار هکتار حـوزه آبگیر 
بـا عمق حداقـل نیم متر بود کـه اطرافش 
را هکتارهـا جنگل و مرتـع در برگرفته بود 
امـا از 10 سـال قبـل روند خشـک شـدن 
جازموریـان آغـاز شـد. رودخانه های هلیل 
رود و بـم پـور از رمق افتادند و تن خسـته 
ایـن رودخانه هـا کـه حـاال کـم آب هـم 
شـده بودند نرسـیده به باتـاق جازموریان 
چـاه  حلقـه  هـزاران  می خشـکید. 
باتـاق جازموریـان  غیرمجـاز در اطـراف 
 20 کـه  بی سـابقه ای  خشک سـالی  و 
جازموریـان  اسـت  کشـیده  طـول  سـال 

همیشه سـبز جنـوب کرمـان را بـه یکـی 
از خشـک ترین بیابان هـای اسـتان کرمان 
تبدیل کرده اسـت. جازموریانی که یکی از 
مقاصـد اصلـی مهاجرت پرندگان سـیبری 
شـترهایی  چـرای  محـل  بـه  حـاال  بـود 
بیابـان  خارهـای  کـه  اسـت  تبدیل شـده 
ایـن در حالـی اسـت کـه  را می خورنـد. 
طبـق اعـام کارشناسـان بیشـینه دمایی 
سـال های  طـی  کرمـان  اسـتان  هـوای 
اخیـر افزایش یافتـه اسـت و همیـن امـر 
موجـب تبخیـر بیشـتر جازموریـان شـده 
اسـت. از بیـن رفتن اکوسیسـتم منطقه و 
هـزاران گونـه آبزنـی در منطقـه تنها یکی 
از پیامدهـای خشـک شـدن جازموریـان 
اسـت. طـی روزهای اخیـر در حالـی اداره 
کل هواشناسـی کرمـان پیش بینـی کـرد 
که در شـمال و غرب اسـتان کرمـان باران 
بـرف و بـرودت هـوا پدیـده غالـب خواهد 

بـود کـه آخریـن نقشـه های هواشناسـی 
از فروکـش کـردن این سـامانه در اسـتان 
کرمـان خبـر می دهـد و خبرهـای محلـی 
از شهرسـتان های جنوبـی اسـتان کرمـان 
به خصـوص کهنـوج، رودبـار، قلعـه گنج و 
منوجـان نشـان از بـروز گردوغبـار شـدید 
در منطقـه دارد. فرمانـدار رودبـار جنـوب 
اظهـار  خصـوص  ایـن  در  گذشـته  روز 
داشـت: »طوفـان شـن طـی سـاعت های 
گذشـته در رودبـار جنـوب موجـب بـروز 
مشـکاتی فراوانـی ازجملـه کاهـش دیـد 
افقـی و بسـته شـدن جـاده اصلـی رودبار 
جنـوب بـه ایرانشـهر شـده اسـت.« عطـا 
ناوکـی افـزود: »ایـن جـاده سـه سـاعت 
بسـته بـود و درنهایـت بـا تـاش صـورت 
گرفتـه هم اکنون بازگشـایی شـده و دلیل 
اصلی مسـدود شـدن جاده شـن گرفتگی 

اسـت.«  بوده 

وی تصریح کرد: »مسـیرهای روسـتایی 
نیـز به خصـوص در جازموریـان و بخـش 
مرکـزی بسته شـده اسـت و تـاش بـرای 
دارد.«  ادامـه  مسـیرها  ایـن  بازگشـایی 
به شـدت  افقـی  »دیـد  داد:  ادامـه  وی 
کاهش یافته اسـت و تردد مردم با مشـکل 
مواجـه شـده اسـت بـه همیـن خاطـر از 

مـردم می خواهیـم تـا فرونشسـتن طوفان 
خـودداری  بی مـورد  رفت وآمدهـای  از 
قـرار  دلیـل  بـه  رودبـار جنـوب  کننـد.« 
گرفتـن در مجاورت جازموریان بیشـترین 
تأثیر از این پدیده را شـاهد اسـت اما اکثر 
شهرسـتان های جنوبی اسـتان کرمان روز 

تیره وتـار داشـته اند. گذشـته آسـمانی 

تبعات بیابان شدن جازموریان ادامه دارد

هجوم ریز گردها به جنوب کرمان

   اتفاق

میزخبر
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کرمون

در اواخـر پادشـاهی ناصرالدیـن شـاه 
حکومـت  از  مـردم  نارضایتـی  قاجـار 
سـرانجام  یافـت.  افزایـش  اسـتبدادی 
ناصرالدیـن شـاه تـرور شـد و فرزنـد او 
مظفرالدیـن شـاه بـه سـلطنت رسـید. او 
مـردی بیمـار و ناتوان بـود و بدین دلیل 
امـور مملکـت را به عیـن الدوله مسـتبد 

واگـذار نمـود.
ظفرالسـلطنه  کـه   1321 سـال  در 
حاکـم کرمـان شـد، مـردم کرمـان نیـز 
بودنـد  تهـران هم صـدا شـده  بـا مـردم 
بودنـد.  مشـروطه  حکومـت  خواهـان  و 
و  نمـوده  تعطیـل  را  خـود  کار  مـردم 
در  و  بسـته  را  قالی بافـی  هـای  کارگاه 
و  نمودنـد  تجمـع  کرمـان  تلگراف خانـه 
شـعارهایی بـر علیـه اسـتبداد و مخالفان 
مظفرالدیـن  از  و  می دادنـد  مشـروطه 
شـاه می خواسـتند کـه هـر چه سـریعتر 
فرمـان مشـروطه را صـادر کنـد. رهبری 
ایـن عـده به عهـده ناظم التجـار کرمانی 
بـود. او مخـارج آن هـا را تأمین می نمود.
اوقـات  بعضـی  اجتماعـات  ایـن  در 
اغتشاشـاتی رخ مـی داد و دولتیـان برای 
متفـرق نمـودن مـردم دسـت به اسـلحه 
می بردنـد و عـده ای نیـز کشـته و زخمی 

می شـدند. در ایـن زمـان بیشـتر قـدرت 
زیـر نظـر علمـا و مجتهدیـن بـود.

کـه  دوره  ایـن  مجتهدیـن  از  یکـی 
خواهـان مشـروطه بـود. آیـت اهلل محمد 

رضـا کرمانـی بـود.
در اواخر شـعبان سـال 1323 نسـبت 
بـه او بی احترامـی فوق العـاده ای شـد و 
ایـن عمل خشـم مـردم کرمـان و علمای 

برانگیخت. را  تهـران 
تا چندین روز در مسـاجد و اجتماعات 
اعتـراض مـردم و وعـاظ بر پا بـود و این 
پیـش آمـد حربـه برنـده ای بـود کـه بـه 
وسـیله آن مشـروطه خواهان مـرام خود 
را در تهـران پیـش بردنـد و باعث تقویت 

آن هـا گردید.
توهین به آیت اهلل کرمانی

ماجـرای توهیـن بـه آیـت اهلل کرمانـی 
بـه ایـن شـکل بـود کـه در یـک جلسـه 
پرسـید  آیـت اهلل  از  فـردی  سـخنرانی 
کـه در کوچـه منـزل مـا شـخصی اسـت 
تجمـع  محـل  چـون  و  فـروش  شـراب 
شـراب خـواران و الـواط اسـت بچه هـای 
خـارج  خانـه  از  نمی کننـد  جـرأت  مـا 

شـوند.
عـرق  دنبـال  بـه  آیـت اهلل  بعـد  روز 

تذکـر  او  بـه  و  می فرسـتد  فـروش 
می دهـد که شـراب فروشـی حرام اسـت 
و شـما اگـر می خواهـی از عـذاب آخرت 
نجـات پیـدا کنـی از آن دسـت بـردار و 

توبـه کـن.
نصایـح آیـت اهلل در او اثـر می گـذارد و 
چـون بـه منـزل می رسـد، تمـام ظروف 
و  آورده  کوچـه  سـر  را  شـراب  و  عـرق 
می شـکند. عمـل ایـن شـخص در شـهر 

شد. شـایع 
بـه دنبـال آن، برخـی افـراد ماجراجو، 
از فرصـت اسـتفاده کردنـد و بـا تمسـک 
کـه  داده  دسـتور  آیـت  اهلل  اینکـه  بـه 
هـر کجـا شـراب و عـرق هسـت ریختـه 
و ظـروف آن هـا را خـرد کـرده بیـرون 
بـه محلـه یهـودي هـا ریختـه  بریزنـد، 
شـراب،  خمره هـای  شکسـتن  ضمـن  و 

نمودنـد. غـارت  را  هـا  آن  خانه هـای 
یهـودي ها بـه ظفرالسـلطنه شـکایت 
آیـت اهلل  از  ظفرالسـلطنه  می برنـد. 
می خواهـد که چـون غارتگران بـه منزل 
مشـهد  بـه  شـما  آورده انـد،  پنـاه  شـما 
برویـد تـا مـا بتوانیـم اشـرار و مفسـده 

نماییـم. تعقیـب  را  جویـان 
آیـت اهلل قصـد حرکـت می کنـد. عـده 
کثیـری از زن و مـردم در منـزل آیت اهلل 
جمـع شـده تـا از حرکـت او جلوگیـری 
ظفرالسـلطنه  بـه  نیـز  عـده ای  نماینـد. 
سـبب  رکن الدولـه  کـه  می گوینـد 
رفتـن  مانـع  و  جمعیـت  ایـن  تحریـک 
موقعیـت  می خواهـد  و  شـده  آیـت اهلل 

شـما را در دربـار ضعیـف کنـد.
آیـت اهلل  خانـه  بـه  را  مأمـوری  او 
بـا خـواری  را  او  می فرسـتد کـه مـردم 
برمی گرداننـد. ایـن امـر به جـرأت مردم 

افـزود.

ظفرالسـلطنه در این هنگام حکومت را 
بـه عین الملـک واگذار کرد. عیـن الملک 
نیـز دسـتور محاصـره و دسـتگیری آیت 
اهلل را داد. آیـت اهلل کرمانـی را بـه ارگ 
دولتـی بردنـد. عین الملک دسـتور داد تا 
او را فلـک نماینـد. در ایـن لحظه محمد 
خـان سـرتیپ، دامـاد آقـا باقـر مجتهـد 
آیـه اهلل  پاهـای  روی  را  خـود  معـروف، 
انداخـت و گفـت مـرا بـه جـای او فلـک 
نماییـد. ایـن عمـل موجـب شرمسـاری 
عین الملـک شـد و آیـت اهلل کرمانـی از 
فلـک نجـات یافـت امـا او را از کرمان به 
بـم تبعید کردنـد. اما ظفرالسـلطنه مانع 
از رفتـن او به بم شـد. و آیـت اهلل کرمانی 
از میانـه راه به شـهر برگشـت، فردای آن 
روز، اجتمـاع عظیمـی در منـزل آیت اهلل 
مراسـم  آنجـا  در  و  تشـکیل  کرمانـی 

روضه خوانـی منعقـد گردیـد.
صدور فرمان مشروطیت

پـس از ایـن ماجرا روز بـه روز هیجان 
مـردم بیشـتر می شـد و بـا فـرا رسـیدن 
مـاه رمضـان در تمـام مسـاجد و خانه ها 
سـخنرانان  و  شـد  برپـا  روضه خوانـی 
دربـاره تبعیـد و برخـورد حکومت با آیت 

اهلل کرمانـی بـه سـخنرانی پرداختنـد.
از  ظفرالسـلطنه  هنـگام  ایـن  در 
حکومـت کرمـان عـزل و فرمانفرمـا بـه 
بـا  و  شـد  منصـوب  کرمـان  حکومـت 
ایـن عمـل شـهر آرام گرفـت و فرمـان 
مشـروطیت نیـز در ایـن زمان به وسـیله 
مظفرالدیـن شـاه در تهـران، صادر شـد.

بـا مـرگ مظفرالدیـن شـاه و روی کار 
آمدن محمد علی شـاه، بسـاط اسـتبداد 
مجدداً گسـترده شـد. در ایـن زمان یکی 
از دوسـتان ناظم التجـار کرمانـی بـه نـام 
حاجـی رمضـان سـرخ، سرپرسـت تمـام 

میـدان  محلـه  بافـان  قالـی  و  کارگـران 
بود. قلعـه 

تـوپ بسـتن  بـه  هنگامـی کـه خبـر 
مجلـس شـورای ملی بـه کرمان رسـید، 
بافـی،  قالـی  کار در تمـام کارگاه هـای 
و  کرمانـی  التجـار  ناظـم  همـکاری  بـا 
دوسـتش، تعطیـل شـد و مردم با شـعار 
دادن علیـه اسـتبداد بـه طـرف تلگـراف 
خانـه رفتـه و در آن جا متحصن شـدند. 
و ناظـم التجـار بـه آن هـا شـام و نهـار 
مـی داد. عـاوه بر آن، بـه افـراد فقیر نیز 

دو قـران مـی داد.
ایـن عـده چنـد روز در تلگـراف خانـه 
تهـران دسـتور  از  کـه  بودنـد  متحصـن 
متفـرق شـدن مـردم رسـید و تهدیـد به 

تیرانـدازی شـد.
مـردم از تلگـراف خانـه خـارج شـده 
افتادنـد  راه  بـه  بـه طـرف ارگ دولتـی 
ارگ(  باغ)میـدان  میـدان  بـه  چـون  و 
هـا  آن  ورود  مانـع  سـربازان  رسـیدند، 
بـه ارگ دولتـی شـدند و بـه روی آن ها 
آتـش گشـودند. در ایـن درگیـری چهار 

نفـر کشـته شـدند.
حاجـی رمضـان سـرخ پـس از ایـن 
همدسـت  خـود  بـا  را  عـده ای  واقعـه 
سـاخت و خانـه محمـد حسـن خـان 
را  او  امـوال  و  زدنـد  آتـش  را  نـوری 
غـارت کردنـد. از سـوی دولـت حکـم 
دسـتگیری حاجـی رمضان سـرخ صادر 
شـد. او نیـز بـه مشـهد فرار کـرد تا آن 
کـه محمـد حسـن خـان فـوت نمـود 
رضایـت  رمضـان  حاجـی  دوسـتان  و 
خانـواده محمـد حسـن خـان را جلـب 
حاجـی  تعقیـب  از  دولـت  و  نمودنـد 

برداشـت. دسـت  رمضـان 
)سایت مدیریت و تبلیغات اسامی(

نهضت مشروطه در کرمان

حاجی رمضان سرخ؛ مدیر اعتصابات میدان قلعه

 تاریخ

در قسمت شرقی 
م  نا ( ن شـکا شیو
قدیـم کـوه صاحب 
دامنـه  در  الزمـان( 
کوه، سـاختمانی به 
چشـم مـی خورد کـه بـه  آرامگاه 
سـید حسین مشهور است. در این 
آرامـگاه ضریـح نقـره ای کوچکی 
نصـب گردیـده اسـت. عـده ای از 
اهالـی بـا توجـه بـه اعتقـادی که 
و سـیادت صاحـب  معنویـت  بـه 
قبـر دارنـد مخصوصـاً در روزهای 
پنجشـنبه و جمعـه به محل مزبور 
مـی آینـد و ضمـن قرائـت فاتحه 
و زیـارت شـمع روشـن نمـوده و 
نـذورات هـم مـی دهند. در سـال 
1386 »محمدرضا رشـید فرخی« 
بـا سـاخت و بازسـازی و احـداث 

سـالن جدیـد جنـب مـزار سـید 
توسـعه صحـن  حسـین و اصـوالً 
مـزار و کاشـی کاری و تزئیناتـی 
کـه در نوسـازی سـاختمان مـزار 
قابـل  گام  بـرده  کار  بـه  موجـود 
محـل  آبادانـی  بـرای  ذکـری 

موجـود برداشـته اسـت.
سیدحسـین  هویـت  مـورد  در 
تاریخـی  کتـب  از  بعضـی  در 
کرمان)تذکـرة  بـه  مربـوط 
االولیـای محرابـی کرمانـی( آمده 
از  یکـی  حسـین  است:»سـید 
انـد  بـوده  خـود  زمـان  مشـاهیر 
و شـجره سـید حسـین هـم بنـا 
بـه شـواهد موجـود بـه حضـرت 
امـام موسـی بـن جعفـر )ع( مـی 
رسـد. کرمانـی هـا معتقدنـد کـه 
هـر کـس حاجتـی داشـته باشـد 

و چهـل شـب جمعـه در آرامـگاه 
سـید حسـین نماز حاجت بخواند 
و زیـارت کنـد حاجـات او برآورده 

مـی شـود.
اوایـل قرن دهم هجـری قمری 
کـه شـهر کرمـان و توابـع آن را 
ازبـک هـا در تصـرف داشـتند و 
امـر و نهـی در دسـت آن هـا بود، 
شـخصی بـه نـام »گرگیـن خان« 
کـه از امرا و سـرداران ایـن طایفه 
و گویـا مـردی قسـی القلـب و بی 
رحـم هـم بـوده در نزدیکی تخت 
درگاه قلـی بیگ در جنوب شـرق 
کرمـان قلعـه ای سـاخت که خود 
سـکونت  آن  در  اش  خانـواده  و 

شتند. دا
گرگیـن خـان ازبک پایـه گذار 
»قلعـه ازبـکان« در یـک روز گرم 

تابسـتانی که مشـغول اسـتراحت 
از  را  وی  خدمـه  از  یکـی  بـوده 
خـواب بیـدار می کنـد و از او می 
خواهـد کـه تنهـا فرزنـد دلبندش 
را کـه یـک دختـر بـوده از یـک 
مهلکـه نجـات دهـد. گرگین خان 
بـه محـض شـنیدن ایـن صحبت 
و  رود  مـی  فرزنـدش  بالیـن  بـه 
مـاری  کـه  کنـد  مـی  ه  مشـاهد 
خطرناک روی سـینه او حلقه زده 
اسـت. پـس بـی درنگ بـرای پیدا 
کـردن مارگیـر کـه شـاید بتوانـد 
اقـدام  دهـد  نجـات  را  دختـرش 
مـی کند؛ ولـی در آن هنـگام بعد 
از ظهـر تابسـتان گـرم کسـی را 

یابد. نمـی 
در همین اثنـا که گرگین خان، 
مضطـرب و متوحش بـوده ناگهان 
صدایـی از خارج قلعـه به گوش او 
مـی رسـد. بافاصلـه بر فـراز قلعه 
رفتـه و مشـاهده می کند سـیدی 
نورانـی کـه شـال سـبزی بـه دور 
کمـر و سـر پیچیـده بـا آهنگـی 

مـی  زمزمـه  را  ذکـری  دلنشـین 
کنـد و بـه طـرف مسـجد صاحب 
الزمـان روان اسـت. گرگیـن خان 
از او مـی خواهـد کـه بـه داخـل 
از ورود سـید  بیایـد. پـس  قلعـه 
حسـین بـه قلعـه ماجـرا را بـرای 
او بازگـو کـرده از وی مـی خواهد 
سـید  کنـد.  اندیشـی  چـاره  کـه 
حسـین بـر بالیـن دختـر حاضر و 
بـه خواندن دعاهایی مشـغول می 
شـود و از خداونـد مـی خواهد که 
خطـر از دختـر رفع شـود. در این 
هنـگام مـار از روی سـینه دختـر 
آهسـته آهسـته پاییـن آمـده و به 
خـارج از قلعه می رود و در همین 
حـال دختـر از خـواب بیدار شـده 
صحنـه خـروج مـار را از اتاق خود 
مشـاهده مـی کنـد. پس وحشـت 
پـدر  آغـوش  بـه  را  خـود  زده 
انداختـه شـرح ماجـرا را جویا می 
شـود. گرگین خان تمـام ماجرا را 
بـرای دختـر بازگـو و اضافـه مـی 
کنـد که نفـس حق این سـید بود 

کـه خطـر از تـو رفع شـد. من هم 
نـذر کـردم کـه بـه میمنـت ایـن 
موهبـت خداونـد تـو را بـه عقـد 
اوالد  از  کـه  بزرگـوار  سـید  ایـن 
رسـول اهلل مـی باشـد در بیـاورم. 
دختـر پاسـخ می دهد:»پـدر جان 
تـو صاحـب اختیـار مـن هسـتی! 
مـن بـه هـر طریـق کـه مصلحت 
سـرانجام  هسـتم.  مطیـع  بدانـی 
و  گرفـت  صـورت  ازدواج  ایـن 
خداونـد فرزندانـی هـم بـه آنـان 
عنایـت فرمود و اکنـون طایفه ای 
از سـادات هسـتند کـه بـه سـید 
حسـینی معروفنـد و قنـات هـا و 
زمیـن هـای زراعتـی متعلـق بـه 
ازبـک هـا نیـز بعـداً به نـام اراضی 
سـید حسـین مشـهور شـدند که 
در حملـه آقـا محمـد خـان قاجار 
بـه کرمـان آن قنـا ت هـا پـر و 

متـروک شـدند.
منابع:

- مزارات کرمان
- از قلعه دختر تا دقیانوس

آرامگاه سیدحسین
میعادگاهی در دامنه کوه های کرمان

زهرا پهلوانی

کرمون و کرمونی ها را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.
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حیات
چهره درخشان

 سید علی اکبر صنعتی
بخش ۳۳

علـی اکبر صنعتی یکـی از فرزندان یتیم خانه صنعتی 
کرمـان بـود کـه بـا تدابیـر پدرانه حـاج اکبـر صنعتی 
موسـس پرورشـگاه بـه هنرمنـدی نـام آور و چهره ای 
مانـدگار تبدیل شـد. سـید علـی اکبر همه عمـر را در 
کار هنـر نقاشـی و مجسـمه سـازی گذرانـد امـا تنگ 
نظـری هـا و نادانی های عـده ای اوبـاش در دوره های 
مختلـف تاریـخ معاصر باعث شـد کـه بسـیاری از آثار 
او کـه حاصـل عمـرش محسـوب مـی شـدند نابـود 
شـوند. امـا وی از پـای ننشسـت و بـه آفرینـش آثـار 
دیگری مبادرت ورزید. صنعتی سـرانجام در سـیزدهم 
فروردیـن مـاه 1385 در سـن 90 سـالگی چشـم از 
جهـان فـرو بسـت.  برخـی از مجسـمه های سـاخته 

دسـت سـید علی اکبـر صنعتـی به قـرار زیر اسـت:
1- مجسمه سرحاج علی اکبر صنعتی

2- نبرد دو گاو با پلنگ
3- همسر

4- عایله مرد بیکار
5- مرد زندانی

6- زن بینوا
7- استاد کمال الملک

8-مهاتما گاندی
9- مرد بیکار

10- هنرمندان قلمزن
11- حاج علی اکبرصنعتی و کودکی خود

12- سوته دالن
13- سرما زدگان بی خانمان

14- حکیم ابوالقاسم فردوسی
15- گاندی، همسر و یارانش

16- برادران یتیم
174- کودکان یتیم

18- بزم درد بینوایان
19- زندانیان

20- سیدجمال الدین اسد آبادی
21- شام آخر

22- استاد علی اکبر دهخدا
23- جمعی از زندانیان دربند

24- مادر تنها
25- صحنـه قتـل میرزاتقـی خان امیرکبیـر در حمام 

فین
26- ملک الشعرای بهار- عارف قزوینی

27- حضرت عیسی )ع( و بینوایان
28- سیدمحمدعلی جمالزاده
29- استاد معمار و همراهان

30- هنرمند سفالگر
31- پیرزن چرخ ریس و عایله اش

32- ابوعلی سینا
33- مجسمه سرفردوسی

34- مجسمه سرحافظ و نیم تنه نظامی گنجوی
35- مجسـم سـر حـاج علی اکبـر صنعتی )از سـنگ 

مرمر(
36- نیم تنه فردوسی و ابوعلی سینا

ب( تابلوهای موزاپیک از سنگ
1- قصر آپادانا- تخت جمشید

2- چوپان و گله
3- یادگاری های تخت جمشید

4- آرامگاه- تخت جمشید
5- یادگاری های تخت جمشید)1(
6- یادگاری های تخت جمشید)2(

7- گنبد سلطانیه
8- لویی پاستور

9- فیاض همدانی
10- شمایل مقدس حضرت علی)ع(

11- لبخند ژوکوند
12- حاج علی اکبر صنعتی

13- کوزه سنگی
14- گربه

15- پیرمرد خندان
16- جواهر لعل نهرو

17- مهاتما گاندی
18- کوزه ها

...
ج(تابلوی رنگ و روغن

1- در اوج جوانی
2- پرتره خود

3- از تبار مردمان کوه و دشت
4- پدر عیالم

5- دوستی و صلح
د(طرح نقش فرش )1 مورد(

ه( تابلوهای آبرنگ
تعـداد تابلوهـای آبرنگ اسـتاد بـه بیش از چهـل و دو 
مـورد مـی رسـد که نـام برخـی از آن ها به شـرح زیر 

است:
1- به شوق پرواز

2- شبان مونس کوه و دشت
3- زندگی با آبرنگ

4- اسب تندپا
5- دیدار با خود در آینه

6- طبیعت بی جان
7- زندگی در مرداب

8- عاشقان گل
9- در باغ سبز
10- یاد بی بی

...
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در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

تاریخ

چهره

فرمانفرما
عبدالحسـین فرمانفرماییـان بـا نـام قاجاری 
عبدالحسـین میـرزا فرمانفرما شـاهزاده قاجار و 
نخسـت وزیر ایران در دوران سـلطنت احمدشاه 

قاجـار بود. وی در سـال 1318 درگذشـت.
وی در جریـان نهضـت مشـروطیت، خـود را 
بـه آزادیخواهـان نزدیـک کـرد و پـس از صدور 
فرمان مشـروطیت در کابینه موقت سـلطانعلی 
وزیـر افخم به وزارت عدلیه منصوب شـد و این 
سـمت را در کابینه علی اصغرخـان اتابک حفظ 
کـرد. او در کابینـه ناصرالملـک و سـعدالدوله 
عهـده دار وزارت داخلـه بـود و در کابینه هـای 
اول و دوم تنکابنی سـمت وزارت عدلیه داشـت. 
در کابینه هـای اول و دوم حسـن مسـتوفی بـه 
وزارت جنـگ رسـید و در کابینـه عین الدولـه 

وزیـر داخلـه بود.

سـیدضیاءالدین   1299 کودتـای  در 
طباطبایـی فرمانفرمـا و دو پسـرش فیروز میرزا 
نصرت الدولـه و عبـاس میـرزا سـاالر لشـکر را 
بـه زنـدان انداخـت. فرمانفرمـا برای سـیدضیاء 
پیشکشـی قابل ماحظـه ای فرسـتاد و در برابر 
سـیدضیاء قول حفظ جان او و پسـرانش را داد.
از زنـدان، فرمانفرمـا توجـه  از آزادی  پـس 
خـود را به سردارسـپه، رییس جنگ که سـابقاً 
رئیـس قـراوالن خانه او بود، معطـوف کرد و در 
زمـره دوسـتان رضاشـاه قـرار گرفـت. منوچهر 
فرمانفرماییـان در خاطرات خـود )خون و نفت( 
سـوابق آشـنایی رضاشـاه و پدرش را به سال ها 
پیـش از آن بازگردانـده و »رضـا ماکسـیم« را 
و  می دانـد  پـدرش  تفنگچی هـای  از  یکـی 
عکسـی را نیـز گواهی بـر ادعای خـود می داند.
فرمانفرمـا از کودتـای 1299 عهـده دار هیچ 
شـغل دولتـی نبـود و بیشـتر اوقـات خـود را 
بـه رسـیدگی بـه امـاک و تربیـت فرزندانـش 

می کـرد. سـپری 
رضاشـاه کوتاه زمانـی پـس از تاج گـذاری از 
فرمانفرمـا خواسـت تـا خانه مسـکونی و باغش 
در خیابـان سـپه را به او واگذار کنـد. فرمانفرما 
کـه می دانسـت خـودداری از واگـذاری اماک، 
خواهـد  رضاشـاهی  پلیـس  بـا  را  او  سـروکار 
انداخـت. بی درنـگ خانـه و بـاغ را بـه رضاشـاه 
بخشـید و خـود با خانـواده اش در باغ شـاه )که 
سـالیانی پیـش از احمدشـاه خریـداری کـرده 
بـود( اقامـت گزیـد. کاخ مرمـر در زمین هـای 

فرمانفرمـا در خیابـان سـپه احداث شـد.
در سـال 1315 نصرت الدوله دسـتگیر شـد. 
یـک سـال بعـد خبـر درگذشـت نصرت الدولـه 
دادنـد.  فرمانفرمـا  بـه  را  سـمنان  زنـدان  در 
دیگـر  از  بیـش  نصرت الدولـه  بـه  فرمانفرمـا 
تأثیـر  او  مـرگ  و  داشـت  عاقـه  فرزندانـش 
بـدی در روحیـه اش گذاشـت. اجبـار رضاشـاه 
در عـدم برگـزاری مراسـم تشـییع و ترحیـم، 
انـدوه فرمانفرمـا را دوچنـدان کـرد. رضاشـاه 
بازمانـدگان نصرت الدولـه را مکلـف کرد رشـوه 
28هـزار پونـدی انگلسـتان بـه نصرت الدوله در 
عقـد قـرارداد 1919 را بـه دولـت بازگرداننـد. 
درخواسـتی،  وجـه  تأمیـن  بـرای  فرمانفرمـا 
مقـدار قابـل توجهـی از اموالـش را فروخت. در 
همـان سـال رضاشـاه بـاغ شـاه را تصـرف کرد. 
مـرگ نصرت الدولـه و ضبـط امـوال فرمانفرمـا 
توسـط رضاشـاه، او را ضعیف و ناتوان سـاخت. 
فرمانفرمـا در سـال 1318 پـس از دو سـکته 
مغزی پیاپی در سـن هشـتاد و هفت سالگی در 
بـاغ ییاقی خـود )واقـع در رضوانیه شـمیران( 
درگذشـت. او را در آرامگاهـی در نزدیکـی قبـر 
بـه خـاک  عبدالعظیـم  در شـاه  نصرت الدولـه 

سپردند.
و  بـود  ایـران  معتبـر  مالـکان  از  فرمانفرمـا 
کرمانشـاه،  آذربایجـان،  در  وسـیعی  امـاک 
کردسـتان، فارس، کرمان، کرج و تهران داشت. 
فرمانیـه از امـاک فرمانفرما بود که به پسـرش 
از  بخشـی  فرمانفرمـا  بخشـید.  نصرت الدولـه 
بیمارسـتان،  تأسـیس  بـرای  را  خـود  امـاک 
مدرسـه و مسـجد وقف کرد. نخسـتین مدرسه 
دخترانـه رسـمی و غیرمذهبی شـیراز به هزینه 
فرمانفرما تأسـیس شـد. او همچنیـن در دوران 
منظـور  بـه  را  ملکـی  خـود  نخسـت وزیری 
پی ریزی سـاختمان انسـتیتو پاسـتور اهدا کرد.

از مأموریت هـای جنگـی فرمانفرمـا می توان 
بـه دفع تجاوز قـوای عثمانی به مرزهـای ایران 
و نیـز دفـع فتنـه سـاالرالدوله در کردسـتان و 
محمدعلی شـاه  زمـان سـلطنت  در  کرمانشـاه 

نمود. اشـاره 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

نامـه قانـون تعییـن تکلیـف  آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139460319012005635هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض  متقاضی زهـرا لری فریدونی فرزند عبداله بشـماره شناسـنامه 221 صادره 
از نـی ریـز در یـک بـاب خانه به مسـاحت 158/94 مترمربع پـاک 242 فرعـی از 629  اصلی 
واقع در بخش 36 کرمان به آدرس سـیرجان شـهرک امیرالمومنین خریداری از مالک رسـمی 
آقـای احمـد علـی یزدی محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/08/18   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/09/03  

م الف619  رئیس ثبت اسناد و اماک -  عباس ملکی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره  
139560319012004392 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض  متقاضـی  اقـای حبیـب اهلل گلـزاری فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 5 
صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 121/76 مترمربـع پاک 18 
فرعـی از 126 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان خـرم آبـاد کوچـه امام 
حسـن مجتبـی )ع( بـن بسـت اول سـمت چـپ خریـداری از مالک رسـمی خانم شـاه نسـاء 
گلـزاری محـرز گردیـده اسـت . لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/08/18    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/09/03   
م الف 708 رئیس ثبت اسناد و اماک -  عباس ملکی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139560319012003627 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض  متقاضـی آقای محمد ایرانمنش پاریزی فرزند الیاس بشـماره شناسـنامه 
3060036543 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یکبـاب زمین محصور مشـتمل بـر اتاق به 
مسـاحت 202/92 مترمربـع پـاک 652 فرعـی از 939 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمان به 
آدرس سـیرجان اراضی حسـنی جنب منازل مسـاجد خریداری از مالک رسـمی آقای محمد 
اصطهباناتـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1395/08/18        تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/09/03   
م الف 707 رئیس ثبت اسناد و اماک -  عباس ملکی

استانداران کرمان
از سال 1300 تا 1394 شمسی

برگرفته از کتاب رهگذار عمر/خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی 

صمصمام السلطنه بختیاری
 1336 ـ 1334 شمسی

و  مرتضی قلی خـان  فرزنـد  صمصـام،  »جهانشـاه 
نـوه ی صمصام السـلطنه بختیـاری، در تهـران و اروپـا 
تحصیـل نمـود. اولیـن شـغلی کـه بـه او ارجاع شـد، 
فرمانـداری چهارمحـال و بختیـاری بـود ولـی به علت 
جریاناتـی کـه در خوزسـتان و چهارمحـال و بختیاری 
اتفـاق افتـاد و مظفـر فیـروز مامـور رسـیدگی بـه آن 

بـود، جهانشـاه از کار معـزول و بازداشـت شـد. 
بعـد از ازدواج محمدرضـا بـا ثریـا بختیاری، سـتاره 
بخـت آنـان درخشـیدن گرفـت و بـا دلیـل و بـدون 
دلیـل، هـر یـک بـه کاری گمـارده شـدند. جهانشـاه 
بـه اسـتانداری کرمـان رفـت، چنـدی در آنجـا بـود، 
ارتقـاء مقـام یافت، به اسـتانداری خوزسـتان منصوب 
گردیـد. قـدرت زیـادی بـه هـم زد ولـی بـا فرمانـده 
لشـکر آنجا )سرلشـکر روحانی( سـر شـاخ شـد، مصراً 
از شـاه تعویـض او را خواسـت، شـاه به او تغیـر کرد و 
از کار برکنـارش نمـود. چنـدی بی کار ماند تا سـناتور 

شـد.  انتصابی 
دو دوره در مجلـس سـنا فعال مایشـاء گردید. زیاد 
حـرف مـی زد، به دولت هاتشـرمی زد. باالخره نزد شـاه 
شـکایت کردنـد و از آنجـا هـم عـذرش را خواسـتند؛ 
خانه نشـین شـد و از لحاظ مالی سـخت دچار مضیقه 
گردیـد. آنچـه داشـت فروخـت. سـرانجام شـهریه ای 
زندگـی  سـختی  بـه  کـه  گردیـد  تعییـن  او  بـرای 

می نمـود. 
در سـال 1355 ش. در سـن 65 سالگی درگذشت. 
فوق العـاده رشـید، سـخنور، کریم النفـس و دیکتاتـور 
از حـد  بیـش  بختیـاری مسـاعدتی  افـراد  بـه  بـود. 

می کـرد. مقـام آجودانـی شـاه را هـم داشـت«. )1(.
خیابـان صمصمام )فلسـطین( در زمـان وی احداث 
گردیـد و بـه همیـن مناسـبت بـه نـام او نام گـذاری 

گردیـد. )2(.
پی نوشت ها:

 )1( ـ عاقلـی، باقـر: شـرح حـال رجـال سیاسـی و نظامـی 
و 939. ایـران، ج 2، ص 938  معاصـر 

)2( ـ مرحـوم محمـد دانشـور در مـورد وی آورده: » ...گـر 
چـه فقـط اسـتاندار بـود ولـي در کرمـان همه چیـزش جنبه 
اختصاصـي داشـت و...!! یعنـي ماشـین  اختصاصـي، راننـده 
اختصاصـي، ناظـر هزینـه اختصاصـي، آشـپز اختصاصـي و...!! 
و اولیـن اسـتاندار درآن عهـد بـود کـه منـزل خویـش را از 
خانـه کوچکـي کـه جنـب اسـتانداري واقـع بـود و بـه محـل 

سـکونت اسـتانداران اختصـاص داشـت، به منزلـي اختصاصي 
در خیابـان مولـوي تغییـر داد از خصوصیـات صمصـام ایـن 
از  مي بایسـتي  مسـافرت ها،  یـا  و  مأموریت هـا  در  کـه  بـود 

کلیـه جریـان مسـافرت و بازدیـد او عکس گرفته شـود. بدین 
لحـاظ، همیشـه دو نفـر عـکاس او را همراهـي مي کردنـد. 
هزینـه عکس هـا هـم از بودجـه شـخصي او پرداخت مي شـد 
خاطـره اي  وي،  مسـافرت هاي  از  یکـي  مـورد  در  نگارنـده 
دارم کـه ذکـر آن خالـي از فایـده نیسـت: در اوایـل تابسـتان 
سـال 1335ش. سـمیناري بـا حضـور دو نفـر ازوزراي دولـت 
)اَعلـم وزیرکشـور و ناصـر وزیرکشـاورزي(به منظـور بررسـي 
نیازمندي هـاي عمرانـي اسـتان کرمـان درسـالن دبیرسـتان 
پایانـي  روز  شـد.  تشـکیل  کرمـان  خمیني)پهلـوي(   امـام 
سـمینار، صمصـام و میهمانـان او و جمعـي از بـزرگان شـهر، 
تصمیـم گرفتنـد بـه بردسـیر بروند و بـه شـکار دّراج که گویا 
گوشـت خیلـي لذیـذي دارد بپردازنـد. طبـق معمـول دو نفر 
عـکاس و نگارنده این سـطور که مسـئول تبلیغات شـهرداري 
و اسـتانداري و سرپرسـتي روزنامه پُسـت تهـران در کرمان را 
بـه عهده داشـتم بـه دسـتور وي، عازم بردسـیر شـدیم. ظهر 
پـس از صـرف ناهـار، صمصـام بـه اتفاق هیئـت همـراه عازم 
جنـگل بردسـیر شـدند. حدود چهـار سـاعت، سـواره و پیاده 
بـه تیرانـدازي و شـکار پرداختند و سـرانجام موفق شـدند که 
فقـط یـک عـدد مـرغ شـکارکنند!! درحالـي که صمصـام آن 
مـرغ را بـه دسـت گرفتـه بود و به سـایرین نشـان مـي داد، از 
او عکـس گرفتـم و آن را بـا دیگر عکس هـا و خبرهاي مربوط 
بـه برگـزاري سـمینار، بـه تهـران فرسـتادم. روزنامه »پسـت 
تهـران« نیـز کـه ماننـد اغلـب روزنامه هـا دنبـال عکس هـاي 
سـوژه دار بـود، ضمـن چـاپ خبـر مربـوط سـمینار، از بیـن 
عکس هـا، تنهـا ایـن عکـس را منتشـر سـاخت . خبـر راهم با 
عنـوان »حاصل شـکار چهارسـاعته دو وزیر و یک اسـتاندار و 
چنـد نفـر معاون وزیـر« همراه بـا ماجراي شـکار انتشـارداد!! 
پـس از انتشـار روزنامـه مذ کـور در تهـران، این جریـان مورد 
اعتـراض وزراي مزبـور و بعضـي از مقامـات واقع شـد به ویژه 
بعضـي از روزنامه هـاي مخالـف، نوشـته بودند: »آیا ایـن وزراء 
بـراي بررسـي امـور عمرانـي اسـتان کرمـان رفته اند یا شـکار 
دراج«؟! لـذا، تلفنـي صمصام را مطلّع و گله هـم کرده بودند!! 
بـه هر تقدیـر، روزي در شـهرداري بـودم که گفتند اسـتاندار 
شـما را مي خواهـد! بافاصلـه بـه اسـتانداري رفتـه و صمصام 
را دیـدم کـه دارد قـدم  مي زنـد همیـن کـه ِچشـمش به من 
افتـاد بـا حالـت عصبانیت گفت: بـا این نحوه خبر فرسـتادنت 
بـه روزنامه هـا، دیگـر آبرویي براي مـن باقي نگذاشـتي! چون 
روزنامـه بـه کرمان نرسـیده بود و مـن از ماجرا خبر نداشـتم، 
گفتـم: مـن هنوز روزنامـه را ندیده ام، ولي مطمئن هسـتم که 
فقـط خبـر سـمینار را فرسـتاده ام و مطلبي هم بـه آن اضافه 
نکـرده ام، کـه دیـدم صمصـام زیـاد ناراحـت شـد و گفـت: آیا 
جریـان شـکار رفتن بنده هم جـز و خبرهاي سـمینار بود که 
شـما خبر آن را فرسـتادي؟ و ... به هر حال صمصام، برخاف 
ایـن کـه پشـت میـز کارش برخـورد تنـدي بـا اربـاب  رجـوع 
داشـت، در سـفر و حضـر خیلـي متواضـع و خـوش  برخـورد 

و خـوش سـفر و رفتـار او بـا همراهـان مؤدبانه بود« دانشـور، 
محمـد: از قلعـه دختر تـا دقیانـوس، ص 119.

احمدعلی بنی آدم
 1336 ـ 1334 شمسی

»وی فرزنـد شـریف الدوله کاشـانی، متولـد 1291 
در  را  خـود  تحصیـات  او  اسـت.  کاشـان  در  ش. 
شـهرهای کرمـان و تهـران بـه پایـان برد و لیسـانس 
حقـوق گرفـت و به وزارت کشـور داخل شـد. مراحلی 
را در آن وزارت خانـه پیمـود. مدتـی فرمانـدار تهران و 

کفیـل اسـتانداری مازنـدران بـود )1(.
بـه  ش.   1341 و   1336 سـال های  در  نوبـت  دو 
اسـتانداریکرمان انتخـاب شـد. خیلی خـوب کارکرد 
و مـردم کرمـان همیشـه از او بـه نیکی یـاد می کنند. 
مردیادب دوسـت و ادب پـرور بـود. بـه فضـا و شـعرا 
احتـرام می گذاشـت و محافـل ادبـی را رونق مـی داد. 
چنـد بـار سـکته کـرد. نیمـی از بدنـش فلـج گردیـد 
و سال هاخانه نشـین بـود. بـا ایـن حـال از مصاحبـت 

فضـا و ادب غافـل نمی شـد«)2(.
بـه  همـان گونـه کـه ذکـر شـد، وی در کرمـان 
ویـژه در نـزد اهـل فرهنـگ و هنـر دارای مقبولیـت 
و جایگاهـی ارزنـده بـود، بـر ایـن مدعـا می تـوان بـه 
شـعری از زنده یـاد دکتر باسـتانی پاریزی اشـاره نمود 

کـه در مـورد وی سـروده:
در کشور ما آدم دانا کم نیست
اما همــه کار دست دانا نیست
بنگر به مثل وزارت کشــور را

کز همه عضوش یکی بنی آدم نیست
احمد علی بنی آدم

پی نوشت ها:
 )1( ـ وی از 19 آذر 1320 تاخـرداد 1322 شـهردار کرمـان 

نیـز بود.
)2( ـ عاقلـی، باقر: شـرح حال رجال سیاسـی و نظامی معاصر 

ایران، ج 1، ص 313.

محمد دادور
 1338 ـ 1337 شمسی

دامـاد  و   )1( دادور  وثوق السـلطنه  فرزنـد  »وی 
ش   1292 سـال  متولـد   ،)2( دکترمهدیملـک زاده 
اسـت. پس از انجـام تحصیات خود در تهـران و اروپا 
بـه اسـتخدام در وزارت کشـور درآمـد و تدریجا ترقی 
نمـود. شـهرداری و فرمانـداری چنـد شهرسـتان بـه 
عهـده ی او قـرار گرفت. در سـال 1329 فرماندار اراک 
شـد تا به مدیر کلـی و معاونت وزارت کشـور منصوب 
گردیـد. بعـد بـه اسـتانداریکرمان رفـت و سـه سـال 
در آنجـا باقـی مانـد. در طول اسـتانداری خـود خوب 
کارکـرد. مـردم و دولت هـر دو از او راضـی بودند و در 
نتیجـه ارتقـاء مقـام پیـدا کرد و اسـتانداری خراسـان 

را بـر عهـده گرفـت. البتـه در آن تاریخ اسـتانداری از 
نیابـت تولیت جـدا بود و دو مقام دولتـی آن دو کار را 

انجـام می دادنـد. 

محمـد دادورمدتـی نیـز در مشـهد انجـام وظیفـه 
کـرد. بعـد از آن کارمهمـی بـه او ارجـاع نشـد و غالباً 
در سـمت مشـاورت در وزارت کشـور انجـام وظیفـه 

.)3( درگذشـت«  در 1731 ش.  می نمـود. 
پی نوشت ها:

)1( ـ وی نیـز در سـال 1305 ش. چنـدی اسـتاندار کرمـان 
بود.

)2( ـ نویسـنده و پژوهشـگر معـروف انقـاب مشـروطیت و 
فرزنـد ملک المتکلمین )از مبارزین به نام دوران مشـروطیت(.

)3( ـ عاقلـی، باقر: شـرح حال رجال سیاسـی و نظامی معاصر 
ایران، ج 2، ص 650.

عبدالوهاب اقبال
 1340 ـ 1338 شمسی

»عبدالوهـاب اقبـال؛ شـهردار، نماینـده ی مجلـس، 
متولـد 5821 ش.  ملی گـرا،  نایب التولیـه،  اسـتاندار، 
فرزنـد حـاج ابوتـراب اقبال التولیـه و بـرادر منوچهـر 
اقبـال، ماننـد پـدر بـه کار ملـک داری و اجـاره داری 
مشـغول بود. مدتی به شـهرداری مشـهد رسـید، ولی 

ایـن سـمتش دیـری نپائید. 
عبدالوهـاب اقبال در دوره ی شـانزدهم قانون گذاری 
کـه بـرادرش وزیر کشـور بـود، از کاشـمر وکیل شـد. 
در دوره ی هفدهـم نیـز وکالـت داشـت. مدتـی هـم 
اسـتاندار کرمـان شـد )از مـرداد 8331 ش/ 9591 م. 
تـا اسـفند 0431 ش/ 2691 م.( بعد از اسـتانداری به 
نیابت تولیت آسـتانه ی حضرت معصومه )س( رسـید، 
ولـی کاری از پیـش نبـرد. بـا مصـدق پیوند دوسـتی 

 .)1( بست« 
پی نوشت ها:

 )1( ـ عاقلـی، باقـر: شـرح حـال رجـال سیاسـی و نظامـی 
و 160. ایـران، ج 1، ص 159  معاصـر 

جهانشاه صمصمام به همراه عده ای از مسئوالن و معتمدین شهر کرمان در سالم نورزوی 
۱۳۳5 ش. در محل استانداری کرمان )فرمانداری فعلی(.
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گود ورزش

خبر
در هفته سوم رقابت های لیگ برتر هندبال کشور

مس کرمان میزبان 
بافق یزد شد

تیـم هندبـال مـس کرمـان بـازی هفتـه 
سـوم خـود در رقابت هـای لیـگ برتـر ایـن 
فصـل هندبـال کشـور را برابـر تیـم عمـران 

بافـق یـزد برگـزار خواهـد کـرد.

سـوی  از  شـده  اعـام  برنامـه ی  طبـق 
مـس  تیـم  کشـور،  هندبـال  فدراسـیون 
کرمـان ایـن بـازی را روز جمعـه 5 آذر مـاه 
سـاعت  از  و  کرمـان  اسـتانداری  سـالن  در 
16 میزبانـی خواهـد کـرد. تداخـل همزمان 
بـازی تیم هـای هندبـال و بسـکتبال مـس 
در ایـن روز و در یـک سـاعت موجـب شـده 
اسـت کـه باشـگاه مـس بـرای تغییـر زمـان 
یکـی از بازی هـای هندبـال و یـا بسـکتبال 
مکاتبـات خـود را انجـام دهـد. تیـم هندبال 
مـس کرمـان از دو بـازی قبـل خـود یـک 
بـرد و یک شکسـت در کارنامـه دارد و با دو 
امتیـاز در رده ی سـوم جـدول رده بندی قرار 
دارد. تیـم هندبـال بافـق نیـز که یـک بازی 
را انجـام داده اسـت بـا شکسـت در دیـدار 
قبلـی خـود در رده ی آخر جـدول لیگ برتر 
هندبـال کشـور قـرار دارد. سـایر بازی هـای 
ایـن هفتـه کـه بـه صـورت همزمـان برگزار 

می شـوند بدیـن شـرح اسـت:
نفـت و گاز گچسـاران - بیتـا سـبزوار، نوین 
قطره مهر پارسـه مرودشـت - فـوالد مبارکه 
سـپاهان، صنعـت مـس کرمـان - توسـعه و 
عمـران بافـق، نیـروی زمینی- هپکـو اراک، 

شـهرداری کاشـان - شـهرداری ارومیه

مربیگـری  سـابقه  کـه  بگوویـچ  وینگـو 
در  را  خوزسـتان  فـوالد  و  پرسـپولیس  در 
کارنامـه خـود دارد و از ابتـدای فصـل جاری 
لیـگ دسـته یـک تاکنـون هـم هدایـت تیـم 
گل گهـر سـیرجان را برعهـده گرفتـه اسـت، 
گفـت و گویـی را بـا  خبرگـزاری فـارس در 
لیـگ دسـته اول و همچنیـن شـرایط  مـورد 
فوتبـال ایـران انجـام داده کـه بـا هـم مـی 

خوانیـم:

بـازی امـروز با تیـم پـارس جنوبـی را چطور 
می بینیـد؟

بـا یکـی از تیم هـای خـوب لیـگ بـازی داریـم. 
تیمـی که خـط دفـاع مسـتحکمی دارد و خوب هم 
نتیجـه گرفتـه البته زیـاد هم گل نزده اسـت. تاش 
می کنیـم در ایـن بـازی خـارج از خانه پیروز شـویم 

و سـه امتیـاز را بگیریم.
اختـالف تیم گل گهر بـا صدرجـدول 5 امتیاز 

شـده است.
راه زیـادی تـا پایـان 
لیـگ یـک داریـم. 21 
بـازی دیگـر تـا پایـان 
لیگ باقـی مانده یعنی 
66 امتیـاز دیگـر هنوز 
اسـت  دسـت نخورده 
اختـاف  امتیـاز   5 و 
زیادی نیسـت. اتفاقات 
زیـادی تـا پایـان لیگ 
در جـدول رخ می دهد.
مربیـان  برخـی 
بـه  برتـری  لیـگ 
منظـم  برگـزاری 
اول  دسـته  لیـگ 
می خورنـد. غبطـه 
دسـته  لیـگ  البتـه 

ولـی  داشـته  روزه   15  -10 وقفه هـای  هـم  اول 
تعطیـات لیـگ یک بسـیار کمتر از لیـگ برتر بوده 
ایـن وقفه هـا مشـکاتی را بـرای لیـگ  برتری ها رقم 

زده اسـت.
مربیـان  اختـالف  باعـث  زیـاد  تعطیـالت 
باشـگاهی بـا کـی روش سـرمربی تیـم ملـی 
شـده، بـه نظـر شـما حـق بـا کـدام طـرف 

اسـت؟
در کل منافـع فوتبـال ایـران مهـم اسـت و اینکه 
تیـم ملـی بـه جـام جهانـی صعـود کنـد. وقفه های 
طوالنـی هـم خیلـی  خوشـایند مربیان نیسـت. اگر 
بـه لیگ هـای اروپایـی نـگاه کنیم متوجه می شـویم 
کـه حداکثـر تعطیات در این لیگ ها 10 روز اسـت 
کـه آن هـم بخاطـر برگـزاری دو بـازی ملـی انجـام 
می شـود. زیـرا نمی تـوان از باشـگاه هایی مثـل رئال 

مادریـد و بارسـلونا انتظار داشـت که بازیکنان شـان 
را بـرای مـدت طوالنـی در اختیـار نداشـته باشـند 
و آنهـا را بـه تیـم ملـی بدهنـد. بـه هـر حـال ایـن 
مسـاله هم یـک توافقی بین باشـگاه ها و سـرمربیان 

بـا فدراسـیون فوتبـال و سـرمربی تیم ملی اسـت.
بـازی ایـران و سـوریه را دیدیـد؟ نظرتان در 

مـورد آن بازی چیسـت؟
آن زمیـن اصـا مناسـب برگـزاری مسـابقه نبود. 
بـا ایـن حـال می شـد در همـان زمیـن ناهمـوار هم 
تاکتیک هایـی بـه کار بـرد کـه تیـم ملـی ایـران در 
نیمـه اول هـم مثـل نیمه دوم سـوار بر بازی باشـد. 
مثـا از دو مهاجـم اسـتفاده می کردیـم بـا ارسـال 
توپ هـای بلنـد دروازه سـوریه را تهدیـد می کردیـم 
کـه ایـن مسـاله هم بـه تصمیـم  سـرمربی تیم ملی 

مربـوط می شـود.

نیـم فصـل  بـه  کـم کـم 
لیـگ یک نزدیک می شـویم 
و بـازی ها هر هفته حسـاس 
تـر و امتیازاتـش بـاارزش تـر 
از هفتـه قبـل مـی شـود. بـا 
اینکـه نزدیـک بـه 13 هفتـه 
از شـروع فصـل جدیـد لیگ مـی گـذرد، اما 
بـا توجـه بـه نزدیکـی تیـم ها بـه هـم، هنوز 
نمـی تـوان با اطمینـان از شـانس هـای اول 
صعـود بـه لیگ برتر و کاندیداهای سـقوط به 
لیـگ پایین تر نـام برد، هم اکنـون تیم های 

سـپیدرود رشـت و ملوان بندرانزلی تیم های 
صدرنشـن و فجـر سپاسـی و اسـتقال اهواز 
تیـم های فانوس به دسـت جـدول رده بندی 

محسـوب می شـوند.  
در  امـروز  مسـابقات  ایـن   14 هفتـه 
شـهرهای مختلـف ایـران و با انجـام 9 دیدار 
انجـام مـی شـود و در یکی از حسـاس ترین 
بـازی هـای نیـم فصـل اول، تیـم متمـول 
خونـه بـه خونـه، در ورزشـگاه هفتـم تیـر و 
خالـی از تماشـاگر خـود میزبـان اللـه های 
نارنجـی کرمان اسـت. این بـازی که احتماال 

در شـرایط نامسـاعد جـوی برگـزار خواهـد 
شـد، از چنـد جهـت برای هـر دو تیـم حائز 
دو  ایـن  بـازی  اینکـه  اول  اسـت،  اهمیـت 
تیـم در فصـل گذشـته بـا حواشـی و حـرف 
و حدیـث هـای زیـاد همـراه بـود و هنـوز 
اتفاقـات درون زمیـن و صحبـت هـای تنـد 
مالـک تیـم بابلـی را قبـل و بعد از بـازی که 
در رسـانه هـا و تلویزیـون به تیم و سـرمربی 
وقـت تیـم مـس) اکبـر میثاقیـان( برزبـان 
اینکـه  ایـم. ضمـن  نکـرده  فرامـوش  آورد، 
فاصلـه 6 امتیـازی دو تیـم در جـدول رده 
بنـدی نشـان دهنـده حساسـیت ایـن بازی 
اسـت، چـرا کـه اگـر مـس برنـده ایـن بازی 
باشـد، ضمـن اینکـه فاصلـه خـود را بـا تیم 
خونـه بـه خونـه بـه 3 امتیـاز کاهـش مـی 
دهـد، خـود را بـه صدر جـدول هـم نزدیک 
مـی کنـد. خونـه بـه خونـه علیرغـم هزینه 
هـای باالیـی که بـرای تیم خود انجـام داده، 
تـا اینجای مسـابقات زیاد تیم قـدر و کاملی 
نشـان نـداده و بـا باخـت در آخریـن بـازی 
خانگـی خود نشـان داد کـه در خانه هم تیم 
شکسـت ناپذیـری نیسـت و اگـر بازیکنـان 
مـس بخواهنـد و فعـل خواسـتن را هماننـد 

بـازی بـا اسـتقال صـرف کنند، مـی توانند 
به کسـب سـه امتیـاز شـیرین و حیاتی این 
بـازی امیدوار باشـند، هرچند مـی دانیم کار 
سـخت و مشـکلی در زمین احتمـاال باتاقی 
ایـن شـهر، پیـش رو دارد. از آن سـو مسـی 
هـای کرمـان بـا باخـت خانگـی هفتـه قبل 
مقابـل سـپیدرود رشـت، ایـن روزهـا حـال 
ابراهیـم  منصـور  و  نـدارد  خوشـی  روز  و 
نتوانسـته  مـس  باشـگاه  مسـئوالن  و  زاده 
انـد انتظـارات هـواداران کرمانـی را بـرآورده 
کننـد، شـاید کسـب امتیـازات ایـن بـازی 
بتوانـد تـا حـد زیادی هجمـه هـای وارده بر 
این تیـم را کاهش دهد.همـه  مجموعه مس 
بـه خوبـی آگاه هسـتند کـه از دسـت دادن 
امتیـاز در ایـن بازی هم می توانـد کار تیم را 
در نیـم فصـل اول سـخت تر کند و چه بسـا 
باعـث کوچ اجباری ابراهیـم زاده از کرمان و 
جانشـینی مربـی دیگـری در این تیم شـود.

احمـد  حضـور  از  بـازی  ایـن  در  مـس 
زنـده روح، مجیـد ایوبـی و مهـدی دغاغله به 
دلیـل مصدمیـت محروم اسـت، ضمـن آنکه 
در آن سـوی میـدان نیـز تیم میزبـان هم به 
علـت مصدومیـت و هـم بـا تصمیـم کمیته 

انضباطی فدراسـیون فوتبال چنـد بازیکن و 
تماشـاگرانش را بـه همراه ندارد.ایـن بازی از 
سـاعت 14/15  بـا قضاوت احمـد صالحی و 
بـا کمـک حمید سـبحانی و رحیـم حاجیلو 
آغازخواهـد شـد.  برنامـه سـایر بـازی هـای 
هفتـه چهاردهـم لیگ دسـته یک بر اسـاس 

اعـام زیـر می باشـد؛
سـاعت   بوشـهر-  ایرانجـوان   - فوالدیـزد   
یـزد نصیـری  شـهید  ورزشـگاه    -14:15
 آلومینیوم اراک - نسـاجی مازندران- ساعت  

14:15-  ورزشگاه امام خمینی اراک
سـپیدرود رشـت - اکسـین البـرز- سـاعت  
14:15-  ورزشـگاه شـهید عضـدی رشـت

مـس رفسـنجان - ملوان بندرانزلی- سـاعت  
14:15-  ورزشـگاه شـهداء رفسنجان    

سـاعت   تهـران-  بـادران   - خیبرخرم آبـاد 
آبـاد خـرم  تختـی  ورزشـگاه    -14:15

مسجدسـلیمان-  نفـت   - تهـران  راه آهـن 
سـاعت  14:30-  ورزشـگاه شهید درخشان 

صبـا شـهر تهران
گل گهـر   - بوشـهر  جـم  جنوبـی  پـارس 
سیرجان- سـاعت  14:45-  ورزشگاه تختی 

شـهر جـم بوشـهر

در آستانه بازی حساس مس کرمان دربابل

خانه ابراهیم زاده در دستان خونه به خونه

یادداشت

     فراخوان آگهی ارزیابی ساده )28-95( نوبت دوم
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را،  با شرایط ذیل برگزار نماید. 

ــه  ــا ارائ ــت آگهــی ب ــی مــی تواننــد از زمــان درج اولیــن نوب داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایران
معرفــی نامــه کتبــی در ســاعات اداری )شــنبه تــا ســه شــنبه  7-16 و چهارشــنبه هــا7  -15 ( بــه دفتــر امــور قــرار داد هــا واقــع در 
کرمــان - بلــوار 22 بهمــن - حــد فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه  شــعبانیه- شــرکت گاز اســتان کرمــان  جهــت اعــام آمادگــی 
مراجعــه و بــا توجــه بــه قانــون برگــزاری مناقصــات و آییــن نامــه هــای اجرایــی آن ، مــدارک الزم را حداکثــر تــا  14  روز تقویمــی 
پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی بــه، دبیرخانــه کمیتــه فنــی و بازرگانــی / هیئــت انتخــاب مشــاور ) اتــاق 105 ( تســلیم 
نماینــد. بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه منــوط بــه تاییــد مناقصــه گــران توســط کمیتــه فـــنـــی و بازرگانــی مــی باشــد. )نوع 
تضمیــن شــرکت در مناقصــه : ضمانــت نامــه بانکــی / رســید بانکــی ( متقاضیــان مــی بایســت جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه 
ســایت www.nigc-kerman.ir و پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات http://iets.mporg.ir مراجعــه و نســبت بــه ثبــت نــام 

در ســایت پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات اقــدام نمایند.ذکــر نوبــت هــای چــاپ الزامــی اســت.
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آگهی مناقصه عمومی شماره 95/48 
نمایندگی پشتیبانی امور دام جنوب استان کرمان

نوبت اول
مناقصـه گـزار: نمایندگی پشـتیبانی امور دام جنوب اسـتان کرمان به نشـانی جیرفـت خیابـان آزادی- آزادی 3 

موضـوع فرایند
اجرایی کار: حمل و نقل جاده ای ذرت داخلی

مقاصد حمل به شرح ذیل
الف: حمل حدود 5000 تن ذرت از شهرستان رودبار به استان همدان

ب: حمل حدود 10000 تن ذرت از شهرستان کهنوج به استان همدان
پ: حمل حدود 5000 تن ذرت از شهرستان قلعه گنج به استان همدان

ت: حمل حدود 15000 تن ذرت ازشهرستان فاریاب به استان تهران
ث: حمل حدود 7000 تن ذرت از شهرستان فاریاب به استان البرز
ج: حمل حدود 3000 تن ذرت از شهرستان جیرفت به استان البرز

2-مهلت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 95/09/09
3- مهلت تکمیل و برگشت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری پنجشنبه 95/09/18

4- زمـان رسـیدگی بـه اسـناد مناقصه در سـاعت 14 بعد از ظهـر روز شـنبه 95/09/20 و مکان آن تهـران میدان 
ونـک خیابـان برزیل شـرقی پاک 33 کمیسـیون معامات دفتـر مرکزی.

5- نوع تضمین شـرکت در مناقصه فرایند اجرای کار: اصل فیش واریزی وجه نقد به حسـاب 2173983826007 
قابـل واریـز در کلیـه شـعب بانـک ملـی یا ضمانت نامـه بانکی به نـام مناقصه گـزار و یـا اوراق مشـارکت بانکی بی 

نـام تضمین شـده بانکهـا و دولت با قابلیـت بازخرید قبل از تاریخ سررسـید.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار برای هر یک از مقاصد فوق الذکر به ترتیب بشرح ذیل

الف: 275/000/000 ریال
ب: 550/000/000 ریال
پ: 300/000/000 ریال
ت: 787/500/000 ریال
ث: 367/500/000 ریال
ج: 142/500/000 ریال

6-خریـد اسـناد مناقصـه: متقاضیـان شـرکت در مناقصـه می توانند پـس از واریز مبلـغ 500/000 ریـال )غیرقابل 
اسـترداد( بـرای هریـک از مقاصـد فوق الذکر بـه حسـاب 467212765 قابل واریز درکلیه شـعب بانک کشـاورزی 
در زمـان مهلـت خریـد اسـناد )ردیـف 2 آگهی( واریز جهت دریافت اسـناد شـرکت در مناقصه بـه آدرس اینترنتی 
www.iranslal.com قسـمت مزایدات و مناقصات سـال 95 شـرکت پشـتیبانی امور دام و برای دریافت پاکات 

شـرکت در مناقصـه بـا در دسـت داشـتن اصل فیـش واریـزی و اصل معرفـی نامه به روابـط عمومـی مناقصه گزار 
نمایند. مراجعه 

7- بـه پیشـنهادات مبهـم، مشـروط، و ناقـص هیچگونه ترتیـب اثری داده نخواهد شـد و شـرکت در رد یا قبول هر 
یک از پیشـنهادات مختار اسـت.

روابط عمومی پشتیبانی امور دام جنوب استان کرمان

وزات جهاد کشاورزی
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

جنوب کرمان

وینگوبگوویچ، سرمربی تیم فوتبال  گل گهر سیرجان: 

وقفه های لیگ برتر طوالنی تر از 
تعطیالت لیگ یک است
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پیامک : 
500022030347

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
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از  فیلمـی  کـه  بـود  پیـش  روز  چنـد 
دسـت فروش  زن  یـک  خـوردن  کتـک 
منتشـر  فومـن  شـهرداری  مأمـور  توسـط 
شـد. حـاال چنـد روز پـس از ایـن اتفـاق، 
زن دسـت فروش دوبـاره بـه همـان خیابان 
ادامـه می دهـد.  بـه کار خـود  و  برگشـته 
او بـه اعتمـاد گفته:»حتـی اگـر مـن را 
بکشـند هـم جـای دیگـری نمی توانـم بروم 
و پـس از آن اتفـاق بـاز هـم رفتـم و بـرای 
چنـد سـاعت وسـایلم را همانجـا فروختم و 
برگشـتم. پـس از حادثـه مریـض شـده ام و 
بیشـتر در خانـه می مانم اما دوبـاره به محل 
کارم برمی گـردم. نـان مـن آنجاسـت و مـن 

بایـد همانجا باشـم.«
 او همچنیـن بـازاری کـه در فومـن برای 
شـده  سـاخته  دسـتفروش ها  سـاماندهی 
را بـرای خـود نامناسـب خوانـد و افـزود: » 
مسـؤالن بازاری درسـت کرده انـد که خیلی 
از محـل کاسـبی مـن دور اسـت. اگـر زنـی 
بخواهـد بـه آنجـا بـرود نمی توانـد شـب بـه 
کاسـبی  نمی توانـد  کا  و  برگـردد  راحتـی 

» . کند

واکنش شهرداری فومن
همچنیـن به دنبال انتشـار فیلـم کوتاهی 
از درگیری مأمور سـد معبر شـهرداری فومن 
بـا یک بانـوی دسـت فروش شـهرداری فومن 
بـا انتشـار بیانیـه ای ضمـن اعـام برخـورد 
نیـز  و  خاطـی  مأمـور  تعلیـق  و  انضباطـی 
دلجویـی و تفقـد از سـد معبـر کننـده اعام 
کـرد کـه بـه بهبـود سـیمای شـهر تاکیـد 
داریـم. در بیانیـه شـهرداری فومـن کـه در 
پایـگاه اطـاع رسـانی شـهرداری و شـورای 
اسـامی شـهر فومـن منتشـر شـده آمـده 
اسـت: شـهرداری ضمن محکوم کـردن اقدام 
یکـی از عوامـل سـد معبـر طـی برگـزاری 
جلسـه  فوری در مورد بررسـی اتفاق رخ داده 
در محـل شـهرداری تشـکیل و مقـرر نمـود 
نسـبت بـه برخـورد انضباطـی شـامل تعلیق 
فـرد خاطی تا مشـخص شـدن کلیـات ماجرا 
و همچنیـن دلجویی و تفقد از فرد سـد معبر 
نمـوده بـه خاطر نحـوه برخـورد عوامل سـد 
معبـر در اسـرع وقـت اقدامـات مناسـب را 
معمـول دارد. در ادامـه ی ایـن بیانیـه افـزوده 
شـده: شـهرداری در راسـتای سـامان بخشی 

بـه دستفروشـان سـطح شـهر مدت ها ضمن 
اخطـار به کلیـه ی دستفروشـان از آنها تقاضا 
نموده اسـت جهت کسـب و کار در پیاده روها 
تجمـع ننموده و بـه بازارچه سـردار جنگل و 
یـا بازار روز مراجعه نمایند که بیشـتر دسـت 
عوامـل  بـا  قانـون  رعایـت  فروشـان ضمـن 
شـهرداری همکاری نموده ولی شـخص مورد 
نظـر بـه اخطار هـا توجـه ننمـوده و در طـول 
ایـن مدت همچنان در مـکان فوق در پیاده رو 
حضور داشـته و ضمن ایجاد سـد معبر باعث 
دلخـوری مغازه داران و سـایر کسـبه گردیده 
و بـا ذکـر ایـن مطلـب کـه چـرا شـهرداری 
در برخـورد بـا دستفروشـان سـلیقه ای عمل 
می کنـد گایـه خـود را ابـراز می نمودنـد. در 
خاتمـه ایـن بیانیـه اضافه شـده : شـهرداری 
فومـن ضمـن عذرخواهـی مجـدد از خانـم 
مـورد نظـر در راسـتای اجـرای قانـون و نظم 
دهـی بـه وضعیـت دستفروشـان و کمـک به 
روان سـازی ترافیک و بهبود سـیمای شهری 
تاکیـد داشـته و ضمـن پرهیـز از هرگونـه 
درگیـری لفظـی و فیزیکـی بـه فعالیت هـا و 

اقدامـات قانونـی خـود ادامـه می دهـد.

زن دست فروش فومنی:

حتی اگر من را بکشند جای دیگری نمی روم

خبر

زنان

رییـس سـابق انجمـن جامعـه شناسـی ایـران گفـت: با 
افزایش سـرانه فضاهای شـهری و تقسـیم عادالنه ی آن بین 
زنـان و مـردان و همچنین مشـارکت و خواسـت خـود زنان 
نقش زنان در چهره ی شـهر ها بیشـتر می شـود.  به گزارش 
خبرگـزاری خبرآنایـن محمـد امیـن قانعی راد با اشـاره به 
اینکـه مدت هاسـت زمینـه حضور زنـان در جوامع شـهری 
فراهـم شـده اسـت گفـت: در حـال حاضـر زنان بـه عنوان 
شـهروند فضاهای شـهری را تسـخیر کرده اند و حضور آنان 
در جامعـه تثبیـت شـده. وی بـا تاکیـد بـر اینکـه نهاد های 
شـهری باید حضـور زنـان در جامعه را تثبیـت کنند گفت: 
در حال حاضر زنان در ادارات، دانشـگاهها و تمامی نهاد های 
شـهری حضـور دارنـد کـه بایـد این حضـور را به رسـمیت 
شـناخت و آن را تسـریع کـرد. وی افـزود: بحـث امنیت در 
برخـی سـاعت ها و مکان هـای فضـای شـهری کمتر شـده 
که مسـلما این امر بر حضور تمامی شـهروندان در شـهر به 
ویـژه زنان تاثیرگذار خواهـد بود. بنابرایـن افزایش فضاهای 
شـهری و جـرم زدایـی از آن باعـث می شـود زنـان حضـور 
پررنـگ تـری در جامعه داشـته باشـند. قانعـی راد با تاکید 
بـر اینکـه هرچـه آسـیب های اجتماعی کمتر شـود ضریب 
امنیـت در فضاهـای شـهری باالتـر خواهـد رفـت گفـت: با 
کاهـش جرایـم شـهری مثـل خشـونت، سـرقت و تعـرض 
مالـی و جانـی امنیـت در جامعـه بیشـتر خواهـد شـد. این 
اسـتاد دانشـگاه بـا تاکیـد بر اینکـه موانـع حضور زنـان در 
جامعـه تنهـا بـه معضـل فرهنگی محـدود نمی شـود افزود: 
»هرچه خشـونت زدایی از شـهر بیشـتر شـود بستر بهتری 
بـرای حضـور زنـان در فضاهـای شـهری فراهم می شـود.« 
رییـس سـابق انجمـن جامعـه شناسـی ایـران بـا تاکید بر 
اینکـه هرچـه میزان جـرم در فضاهای شـهری افزایش پیدا 
کنـد به همان نسـبت میزان امنیت زنـان در جامعه کاهش 
پیـدا خواهـد کرد گفـت: » زنان بنا بـه دالیل فرهنگی مثل 
ممانعـت خانـواده  ها یـا دالیل ذهنی خـود و همچنین عدم 
اعتمـاد بـه نفـس از حضـور در جامعـه پرهیـز می کننـد.« 

بـه گفتـه این اسـتاد دانشـگاه هرچـه مطالعات دربـاره این 
عوامـل بیشـتر شـود و برنامـه ریزی های الزم بـرای موضوع 
صـورت گیـرد حضور زنان در شـهر ها بیشـتر می شـود. وی 
بـا تاکیـد بـر اینکـه نباید تنهـا با موعظـه و نصیحـت زنان 
را بـه زندگـی در شـهرها ترغیـب کـرد گفت: »بایـد تاش 
کنیم سـامان دهی الزم برای حضور زنـان در اجتماع وجود 
داشـته باشـد. بـه عبـارت دیگـر گاهـی زنـان  از آمادگـی 
کافـی برای حضور در شـهر برخـوردار هسـتند اما فضاهای 
شـهری به لحـاظ فرهنگی اجتماعی برای حضـور آنان مهیا 
نیسـت.« وی با اشـاره به کمبود سـرانه ی فضاهای ورزشـی 
در شـهرها گفـت: »در شـهرها سـرانه فضاهـای ورزشـی 
زیـاد نیسـت و زنـان نیـز حجـم کمتـری از ایـن فضاها در 
اختیـار دارنـد بـا اینکـه متقاضـی شـرکت در فعالیت هـای 
ورزشـی هسـتند. بنابرایـن افزایش سـرانه فضاهای شـهری 
بـرای شـهروندان و دسترسـی عادالنـه زنـان و مـردان بـه 
ایـن فضاهـا دو خواسـته ی اصلی اسـت کـه بایـد در برنامه 
ریزی های شـهری به آن توجه شـود« رییس سـابق انجمن 
جامعـه شناسـی ایـران همچنین با اشـاره به نقـش زنان در 
حـوزه مدیریت شـهری تاکیـد کرد: »هرچه زنان مشـارکت 
بیشـتری در اداره شـهرها داشـته باشـند فضـای شـهر نیز 

بـرای فعالیت هـای آنان بیشـتر آمـاده خواهد شـد.«

ایسـنا نوشـت: بـر اسـاس آخریـن آمـار دریافتـی تـا 
ایـن لحظـه جمعیـت کشـور 80 میلیـون و 481 هـزار 
و 759 نفـر اسـت و همچنیـن در سـال جـاری نسـبت 
تولـد پسـر بـه دختـر 105 بـه 101 اسـت.  سـیف اهلل 
ابوترابـی در نشسـت خبـری خود بـا اصحاب رسـانه به 
بیـان گـزارش اجمالـی از ثبـت احـوال کشـور در چنـد 
از 107  بیـش  بـه  اشـاره  بـا  و  ماهـه اخیـر پرداخـت 
میلیـون رکـورد اطاعـات هویتـی ایرانیـان در پایـگاه 
اطاعـات جمعیـت کشـور گفـت: بیـش از 64 میلیـون 
کارت شناسـایی ملـی بـرای ایرانیان صادر شـده اسـت. 
سـخنگوی سـازمان ثبـت احـوال بـا بیـان اینکـه یکـی 
از خدمـات فعلـی سـازمان صـدور کارت ملی هوشـمند 
اسـت گفـت: دولـت مـا را مکلف کـرده و مرجـع صدور 
کارت هوشـمند هسـتیم. نزدیک به 12 میلیون و 894 
هـزار و 621 کارت تـا امـروز صـادر شـده و در اسـتان 
هـای مختلـف در حـال توزیع اسـت. بر این اسـاس 10 
میلیون و 436 هزار و 808 کارت توسـط پسـت تحویل 
شـده اسـت. ابوترابی ادامه داد: همچنیـن 18 میلیون و 
793 هـزار و 284 نفـر ثبـت نـام خـود را تکمیل کرده 

انـد و در نوبـت قـرار دارند.
 ابوترابـی در ادامـه بـه اعـام آمـار والدت و فـوت به 
ثبـت رسـیده در سـال جـاری پرداخـت و گفـت: تعداد 
والدت هـای بـه ثبـت رسـیده در سـال جاری تـا پایان 
آبـان مـاه یـک میلیـون و 32 هـزار و 988 رویـداد و 
تعـداد فوت هـای بـه ثبـت رسـیده در ایـن مـدت 244 

هـزار و 171 رویـداد اسـت. 
ایـن میزان در سـال گذشـته حدود 243 هـزار مورد 
بـوده و افزایـش دو صـدم درصـدی را نشـان مـی دهد. 
وی افـزود: در 31 درصـد والدت هـا سـن مـادر بین 25 
تـا 29 سـال بوده اسـت. سـهم مـادران در گروه سـنی 
30 تـا 34 سـال نیـز 26 درصـد بوده اسـت. سـهم این 
گـروه هـای سـنی در سـال 1390 به ترتیـب 32 و 21 

درصـد بـوده اسـت. میانگیـن سـن متوفیـان 63 سـال 
اسـت. ایـن میانگین برای زنان 66 سـال و بـرای مردان 
61 سـال اسـت. سـخنگوی سـازمان ثبت احوال کشور 
بـه اعـام آمـار ازدواج و طـاق نیـز پرداخـت و عنـوان 
کـرد: تعـداد ازدواج ثبت شـده 448 هـزار و 945 واقعه 
در هفـت مـاه گذشـته و میـزان طاق ثبت شـده 102 

هـزارو 81 مورد اسـت. 
بـه گفتـه ابوترابـی، طـاق در سـال 90 1.9 رویـداد 
بـه ازای هـر هـزار نفر جمعیت بـود که در سـال جاری 
بـه 2.1 مـورد طاق بـه ازای هر هزارنفر جمعیت شـده 

است.
 میانگیـن سـن مـردان و زنـان در اولیـن ازدواج از 
بـرای  بـرای مـردان و 0.8  تـا 94 یکسـال  سـال 91 
زنـان افزایـش یافتـه کـه در تهـران 1.8 بـرای مـردان 
و 1.7 سـال بـرای زنـان بـوده اسـت. ذکـر ایـن نکتـه 
ضـروری اسـت کـه برای مقایسـه آمـار طـاق باید یک 
بـازه زمانی چندسـاله را درنظـر گرفت. درباره شـاخص 
نسـبت طـاق بـه ازدواج نیز بایـد گفت که در گذشـته 
میانگیـن سـن ازدواج در مـردان و زنـان یـک رقـم بود 
ولـی اکنـون دسـتخوش تغییر شـده و اینهـا در تحلیل 

وضعیـت ازدواج و طـاق اثرگـذار اسـت.

در باب 
جراحی زیبایی

سیمین سلطانی نژاد
کارشناس ارشد روانشناسی

با فرا رسـیدن عصر جدیـد برخی از انواع 
وجـوه ظاهـری و کردار های بدنـی اهمیتی 
خـاص می یابنـد. در بسـیاری از عرصه های 
فرهنگـی ماقبـل جدید نمـای ظاهری بدن 
بـه طـور کلـی تابـع اسـتانداردهای مبتنی 

بـر معیار های سـنتی بود.
طـرز آراسـتن چهـره و انتخـاب لبـاس 
همیشـه تا اندازه ای وسـیله ی ابـراز فردیت 
بـوده اسـت ولـی امـکان اسـتفاده از ایـن 
وسـیله معمـوال به آسـانی فراهـم نمی آمد. 
ظاهـری  نمـای  نبـود.  مطلـوب  اصـا  یـا 
فـرد بیـش از آنکـه نشـان دهنـده هویـت 
اجتماعـی  هویـت  بیانگـر  باشـد  شـخصی 
بـود. تصـور مـا از بـدن یعنی این کـه بدن 
خـود را چگونـه درک می کنیـم کـه ایـن 
وضـوع ممکن اسـت بر توانایـی ما در رابطه 
برقـرار کـردن بـا دیگـران مؤثر باشـد و در 
پاسـخ هایی کـه دیگـران بـه مـا می دهنـد 
تاثیـر نهـد. ایـن تصـور نحوه تجربـه کردن 
بدن هایمـان را در زندگـی روزمـره تحـت 

تاثیـر قـرار می دهـد. 
در  می توانـد  تصـور  ایـن  همچنیـن 
احسـاس مـا از خودمان، میـزان اعتمادمان 
ماهیـت  و  اجتماعـی  موقعیت هـای  بـه 
روابـط اجتماعی مـان تاثیـر داشـته باشـد.  
روش هایـی  ابـداع  پـی  در  همـواره  بشـر 
بـرای زیباسـازی و خـوب جلـوه دادن بدن 
خـود اسـت. روش هایـی کـه متناسـب بـا 
متفـاوت  گوناگـون  زمان هـای  و  شـرایط 
در  بـدن  تغییـر  ایجـاد  بـا  آدمـی  اسـت. 
پـی برطرف سـاختن نیـاز فطـری و روحـی 
جمـال   و  زیبایـی  بـه  خـود  اجتماعـی  و 

خواهـی بـوده اسـت
. بـا پیشـرفت علـم پزشـکی بـه جراحی 
 هـای زیبایـی در عصـر کنونـی در حکـم 
یکـی از مصادیـق دخـل و تصـرف در بـدن 
جهـت زیباسـازی توجـه می شـود. کوچک 
کـردن بینـی، بـزرگ کـردن لـب، سـاخت 
گونه   هـای برجسـته، کوچک کردن شـکم، 
باریـک کـردن ران هـا، صـاف کـردن چین 
و چروک هـا و کشـیدن پوسـت از جملـه 
مـواردی اسـت کـه سـاالنه زنـان بسـیاری 
دلخـواه  زیبایـی  آوردن  دسـت  بـه  بـرای 
امـروزه  اعمـال می کننـد.  بـدن خـود  بـر 
جراحـی هـای زیبایـی یکـی از شـایع ترین 
اعمـال جراحـی در سـطح جهـان اسـت و 
میـزان متقاضیـان آن روز بـه روز افزایـش 
می یابـد. در ایـران جراحی زیبایـی بینی از 
اواخـر دهه ی 60 شـتاب روز افزونی گرفت 
کـه عمـده مشـتریان آن را زنـان تشـکیل 
می دادنـد؛ طبـق آمـار اعـام شـده ایـران 
یکـی از کشـور هایی اسـت کـه فراوان ترین 
تعـداد عمـل جراحـی بینـی در جهـان را 
دارد. از منظـر جامعه شناسـی بدن جراحی 
زیبایـی شـامل بازسـازی واقعـی بـدن بـه 
منظـور تولید تاثیـرات اجتماعـی و زیبایی 
ایـن در حالـی  اسـت.  شـناختی مطلـوب 
اسـت که در جامعـه ایران جراحـی زیبایی 
بیشـتری  ضـرورت  و  حساسـیت  توجـه، 
دارد زیـرا جراحـی زیبایـی پدیده ای آشـنا 
در ایـران اسـت کـه طـی زمـان بـه وقـوع 
پیوسـته اسـت. ولـی نکتـه حائـز اهمیـت 
ایـن اسـت کـه ایـن پدیده بـه همه اقشـار 
جامعـه سـرایت کـرده و همـه گیـر و بـه 
یـک عـرف تبدیـل شـده اسـت. افزایـش 
بـا بینی هـای چسـب  افـرادی کـه  شـمار 
می دهـد  نشـان  می شـوند  دیـده  خـورده 
کـه ایـن رونـد شـتاب چشـم گیـری یافته 
اسـت. طـی دو دهـه پـس از ورود جراحی 
پاسـتیک بـه ایـران متقاضیـان جراحـی 
زیبایـی محـدود بـه زنان طبقـه ی به باالی 

می شـد. جامعـه 
در حـال حاضر افزایش تعـداد متقاضیان 
در  زیـادی  پرسـش های  زیبایـی  جراحـی 
ذهـن ایجـاد کرده اسـت. پرسـش اساسـی 
ایـن اسـت کـه مراجعـه کننـدگان بـرای 
جراحـی چـه تلقی و انگیـزه ای از این عمل 

و پیامد هـای آن دارنـد؟

فضاهای شهری برای افزایش حضور 
زنان مناسب نیست 
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عکس: عرفان کوچاری

جا افتاده ام؟

نه... جا افتاده روی من

دم غروب ، دارم بیدار می بینم

دارم ، جا، جا، جا، می کنم

هر چه مرغ روی پوستم ، دوستم 

نمی شود

نمی  آید توی سینه ام بخوابد

محمد حسن مرتجی

عکس نوشت

نمایش

اجرای خورشید کاروان
زمان : 3 آذر ماه به مدت 10 شب/ ساعت : 18:30

در سالن آمفی تئاتر کتابخانه شهید باهنر انار

حاشیه

تهیه بیانیه ای با ۱5۰ امضا در 
حمایت از مطهری

نماینـده مردم تهران در مجلس شـورای اسـامی گفـت: بیانیه ای 
در حمایت از علی مطهری و محکومیت لغو سـخنرانی وی در مشـهد 

باامضای 150 نماینده تهیه شـده اسـت.
فاطمـه ذوالقـدر بیـان کـرد: جمـع آوری امضـا بـرای ایـن بیانیه از 
صبـح دیـروز در مجلس شـورای اسـامی آغاز شـده و تاکنـون حدود 
150 نماینـده آن را امضـا کـرده انـد. عضو هیات رییسـه کمیسـیون 
فرهنگـی مجلـس با بیان ایـن که به احتمال زیـاد امضاهای این بیانیه 
بیشـتر خواهـد شـد، ادامه داد: پـس از جمع آوری امضا ایـن بیانیه در 
جلسـه علنـی مجلـس قرائت مـی شـود. علی مطهـری نایـب رییس 
دوم مجلـس شـورای اسـامی بنـا بـود صبـح یکشـنبه در روز اربعین 
حسـینی در مشـهد مقـدس پیرامـون تحلیـل واقعه کربا سـخنرانی 
کنـد کـه لغـو شـد. مطهـری در آن روز دربـاره لغو سـخنرانی خود در 
مشـهد بـه رییـس جمهـوری نامـه نوشـت.   در نامـه وی خطـاب به 
رییس جمهوری آمده اسـت: همان طور که مسـتحضر هسـتید برنامه 
سـخنرانی اینجانـب در مشـهد در روز اربعیـن تحـت عنـوان ›تحلیل 
واقعـه کربا‹ به دسـتور دادسـتان مشـهد و به قول خودش بر اسـاس 
نامه ای که به او رسـیده اسـت لغو شـد. وی در این نامه افزود: امیدوارم 
ایـن نامـه از آقـای علم الهدی امام جمعه مشـهد نباشـد. ارتبـاط این 
موضـوع بـا دادسـتان و احیانا امام جمعه برای من روشـن نیسـت. آن 
کـه در این موارد مسـئولیت دارد اسـتاندار و شـورای تامین اسـت که 
ظاهـرا مسـلوب االختیارنـد. لطفا بـرای ما روشـن فرماییـد که حاکم 
در اسـتان خراسـان رضوی اسـتاندار اسـت یا دادسـتان و امام جمعه؟ 
نیـروی انتظامـی تحـت فرمان اسـتاندار اسـت یا دادسـتان؟ و اساسـا 
ورود دادسـتان در ایـن گونـه مـوارد بر چه اساسـی اسـت؟ آیـا اینها با 
خـود اندیشـیده اند که این قانون شـکنی چه تاثیری بـر جوانانی که از 
راه دور برای شـرکت در این جلسـه آمده بودند خواهد داشـت؟ تردید 
دارم کـه ایـن قبیـل اقدامـات داعش گونـه عالمـا عامـدا علیـه انقاب 
اسـامی انجـام می شـود یـا از روی سـهو و نادانی؟ پس از انتشـار نامه 
مطهری بسـیاری از مسـووالن و نمایندگان مجلس شـورای اسـامی 
بـه ایـن اقـدام علیـه سـخنرانی وی واکنـش نشـان دادند و خواسـتار 
پیگیـری ایـن موضـوع شـدند. رییس جمهـوری نیـز عصر دیـروز در 
پاسـخ بـه نامه علی مطهری در خصـوص لغو برنامه سـخنرانی وی در 
روز اربعین حسـینی در مشـهد مقدس بدنبال اقدامات دادسـتانی این 
شـهر، دسـتوراتی را خطاب به وزرای کشـور و دادگسـتری صادر کرد. 
وی تاکیـد کـرد تعرض بـه آزادی های اساسـی در کهف حصین ثامن 

االئمه)ع( مایه شرمسـاری اسـت. 

 اطالعات

سکه

۱۰,95۰,۰۰۰  ریال طرح جدید

۱۱,۱۱۰,۰۰۰ ریال طرح قدیم 

5,58۰,۰۰۰ ریال نیم سکه 

2,95۰,۰۰۰ ریال ربع سکه 

۱,85۰,۰۰۰ ریال یک گرمی

طال

۱,۱۰7,44۰ ریال هر گرم طالی ۱8 عیار

۱,475,96۰ ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

۳7,۰۱۰ ریال دالر آمریکا

4۰,۰8۰ ریال یورو

۱۰,۱8۰ ریال درهم امارت

5,5۰۰ ریال  یوآن 

46,75۰ ریال پوند

خودرو

سمند LX  ۳۰,298,۰۰۰ تومان

رانا LX  ۳۳,۳89,۰۰۰ تومان

ویتارا دنده ای کالس 5  ۱25,۰۱8,۰۰۰ تومان

سایپا SE ۱۱۱     2۰,926,۰۰۰ تومان

75,826,۰۰۰ تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   ۳8,95۰,۰۰۰ تومان

لیفان X50  48,9۰۰,۰۰۰ تومان

8۱,9۰۰,۰۰۰ تومان   S5 جک

5۳,462,۰۰۰ تومان  55۰ MVM

آب و هوای کرمان

6- تا 5/ابری امروز

7- تا ۳/ابری فردا

تاریخ

یک سال پیش چنین روزی
سرپرسـت سـابق اداره کل راه آهـن کرمـان یـک سـال 
پیـش در چنیـن روزی از اتصـال جیرفـت بـه راه آهـن از 

طریـق بـم خبـر داده بـود.
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